REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
BOA Spółka Akcyjna

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Rada Nadzorcza, zwana dalej Rada, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu BOA S.A.
(„Spółka"), uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.
1.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z

5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych

i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie.
2.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady
Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 3.
Mandaty członków Rady wygasają:
a. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
b. z dniem śmierci członka Rady;
c. z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie;
d. z dniem złoŜenia na ręce Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady, a w przypadku ich
nieobecności na ręce Prezesa Zarządu Spółki, rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady;
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Rozdział 2
POSIEDZENIA RADY

§ 4.
1.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

2.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub
przez jednego z członków Rady Nadzorczej.

§ 5.
1.

Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący
Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący moŜe zwołać posiedzenie w innym miejscu.

2.

Termin i porządek obrad ustala zwołujący obrady w oparciu o przyjęty plan pracy Rady.

§ 6.
1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz
kieruje jej pracami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im
przewodniczy

Wiceprzewodniczący.

W

przypadku

nieobecności

Wiceprzewodniczącego

posiedzenia zwołuje kaŜdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady
Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej
obecnych na posiedzeniu.
2.

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niŜ raz na sześć miesięcy.

3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na
pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

4.

Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niŜ w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złoŜenia
wniosku, o którym mowa w ust. 3. JeŜeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane
w powyŜszym terminie, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce
i proponowany porządek obrad.

5.

Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 14 dni od wystosowania zaproszenia,
w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz
w terminie 21 dni od daty złoŜenia wniosku.

2

6.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany
porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie moŜna podjąć, chyba
Ŝe na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej
sprawie sprzeciwu.

7.

Zaproszenie na posiedzenie Rady wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz materiałami
dotyczącymi spraw wnoszonych na posiedzenie Rady powinny zostać dostarczone wszystkim
Członkom Rady, nie później niŜ na 7 dni przed terminem posiedzenia za pomocą listu poleconego,
przesyłki kurierskiej lub faksu.

8.

Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady moŜe zezwolić na
dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady wraz z materiałami lub na dostarczenie samych
materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, pod warunkiem, Ŝe termin
ten umoŜliwia przygotowanie się do udziału w posiedzeniu.

9.

Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej
członkowie wyraŜą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złoŜą podpisy na liście
obecności.

10.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

11.

Przewodniczący moŜe wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 7.
Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
a. przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
b. przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
c. formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia.

§8.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania
Członków Zarządu, zawieszenia Członków Zarządu w prawie wykonywania czynności Członka Zarządu,
w sprawach osobistych jak równieŜ na Ŝądanie choćby jednego z obecnych Członków Rady.
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§9.
1.

Poszczególne sprawy umieszczane są na porządku obrad na wniosek:
a) Zarządu;
b) kaŜdego z Członków Rady.

2.

śądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad po złoŜeniu wniosku o zwołanie
posiedzenia Rady naleŜy zgłosić Przewodniczącemu Rady w terminie umoŜliwiającym zmianę
porządku obrad, z zachowaniem 7 dniowego terminu dostarczenia materiałów na posiedzenie Rady,
o którym mowa w § 6 ust. 7.

3.

W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niŜ
wskazany w ust. 2 lub krótszym niŜ 3 dniowy - wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie
poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady.

4.

Porządek posiedzenia Rady moŜe być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia jedynie
w przypadku zaistnienia jednej z niŜej wymienionych okoliczności:
a) są obecni i wyraŜają na to zgodę wszyscy Członkowie Rady;
b) podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą;
c) Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie konfliktu interesów.

§ 10.
1.

Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.

Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady
Nadzorczej, jak równieŜ innych osób obecnych na posiedzeniu, dokładne brzmienie podjętych
uchwał, wyniki głosowania: w tym liczbę głosów „za", „przeciw" oraz „wstrzymujących się", oraz
dokładną treść zgłoszonych zastrzeŜeń i zdań odrębnych poszczególnych Członków Rady.

3.

Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady.
Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego co do treści protokołu.

4.

Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 11.
1.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a takŜe inne osoby zaproszone
przez Radę. W przypadkach gdy przedmiotem obrad mają być sprawy pozostające w zakresie
obowiązków danego Członka Zarządu, Przewodniczący Rady zaprasza go na jej posiedzenie.
Postanowienia §6 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
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2.

Członkowie Zarządu nie uczestniczą w posiedzeniu Rady w zakresie spraw dotyczących
bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz
wynagrodzeń Członków Zarządu.

3.

Obsługę posiedzeń Rady organizuje Zarząd, w szczególności zapewnia obecność protokolanta.

Rozdział 3
UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 12.
1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.

Oprócz spraw zastrzeŜonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, do
kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a.

składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Spółki;

b.

ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu
umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak równieŜ ustalanie
premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;

c.

zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

d.

zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;

e.

dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego;

f.

wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile
Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;

g.

wyraŜanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego.
§ 13.

1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.

Członek Rady Nadzorczej moŜe brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie
nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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3.

Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy uŜyciu telekonferencji. Uchwała jest
waŜna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania
i zawieszania w czynnościach wyŜej wymienionych osób.

5.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch)
członków w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a w przypadku gdy
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3
(trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

Rozdział 4
CZŁONKOWIE RADY - PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 14.
1.

Rada moŜe delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych lub
kontrolnych.

2.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu,
zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu
wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje
odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

3.

Delegowania, o którym mowa w ust. 2, Rada dokonuje w drodze uchwały, określając w niej zakres
czynności do wykonania przez delegowanych Członków Rady, okres w jakim te czynności mają być
wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności.

4.

Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać
Radzie pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji.

5.

W umowach między Spółką a Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 15.
1.

Co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej zobowiązana jest do uczestniczenia w obradach
Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona osoby, które będą
reprezentowały Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu.
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2.

Nieobecność Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które
powinno zostać przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

§ 16.
1.

Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2.

Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady
Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze
udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 17.
1.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu
i niniejszego Regulaminu.

2.

Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej w związku
z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki stanowią
informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej nawet
po wygaśnięciu mandatu.

3.

W kontaktach ze środkami masowego przekazu Członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać tylko
ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego
przekazu, dotyczące spółki lub Rady Nadzorczej, zastrzeŜone są dla Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady.

4.

KaŜdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie 14 dni złoŜyć Zarządowi informację
o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej
z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku
niezaleŜnych członków Rady Nadzorczej powyŜsze obowiązek informowania Zarządu dotyczy
jakichkolwiek powiązań z akcjonariuszem, bez względu na liczbę głosów jakie posiada na Walnym
Zgromadzeniu.

5.

W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu
o której mowa w ust. 1 powyŜej, Zarząd informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie na
najbliŜszym posiedzeniu Rady nadzorczej. W takiej sytuacji Członkowie Rady Nadzorczej
zobowiązani są do złoŜenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia
posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
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6.

W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyŜej Członek Rady Nadzorczej
ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany
powiązań.

7.

Informacje określone w ust. 1 powyŜej mogą być udostępnione osobom trzecim, na ich pisemny
wniosek, skierowany do Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki.

§ 18.
1.

Członkowie Rady przekazują Spółce informacje o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki bądź
teŜ spółki wobec niej dominującej lub zaleŜnej, jak równieŜ o transakcjach z takimi spółkami, które
są istotne dla sytuacji materialnej tego Członka Rady Nadzorczej.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przekazywania powyŜszych informacji w terminie
7 dni od daty dokonania transakcji.

§ 19.
Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeŜeli mogłoby to
uniemoŜliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemoŜliwić terminowe podjęcie istotnej
uchwały.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20.
Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
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