


REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI „VIVID GAMES” S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy

(przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2022 z dnia 5 kwietnia 2022, zatwierdzony uchwałą Rady

Nadzorczej nr URN-013-2022 z dnia 27 kwietnia 2022)

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i organizację pracy Zarządu Spółki

(„Zarząd”) VIVID GAMES S.A. („Spółka”).

§ 1
1. Zarząd jest statutowym organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na

podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

(„Statut”), uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, w tym zakresie w jakim w myśl

ustaw wiążą Zarząd, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Za każdym razem, kiedy w niniejszym Regulaminie mowa jest o „członku Zarządu” odnosi się to

do wszystkich członków Zarządu, niezależnie od nazwy pełnionej przez nich funkcji, w

szczególności oznacza to również Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

§ 2
1. Zarząd, kierując się interesem Spółki wykonuje zadania i wypełnia obowiązki określone

przepisami prawa, Statutem oraz innymi mającymi zastosowanie aktami prawa wewnętrznego

Spółki.

2. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania

Spółki.

3. Zarząd organizuje i dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółki oraz

prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi Spółkę dobrymi

praktykami.

4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do współpracy i do informowania się wzajemnie o istotnych

czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych przez nich sprawy.

§ 3
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji

Zarządu.

2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

a) opracowywanie i realizacja wieloletnich i rocznych celów i priorytetów dla Spółki,

b) opracowywanie i realizacja rocznych budżetów Spółki, a także monitoring ich wykonania,

c) analiza nowych możliwości świadczenia usług lub dokonania inwestycji w sektorach

będących przedmiotem zainteresowania Spółki,

d) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń,

e) składanie wniosków o rozpatrzenie szczególnych spraw przez Walne Zgromadzenie,

f) składanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej,

g) sporządzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki i przedkładanie tych sprawozdań do oceny Rady Nadzorczej i do zatwierdzenia przez

Walne Zgromadzenie,

h) formułowanie wniosków, co do podziału zysku lub pokrycia strat Spółki,

i) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych, jak również ich realizacja,



j) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie wyboru podmiotu powołanego do

badania sprawozdań finansowych Spółki,

k) wykonywanie czynności, wynikających z przepisów regulujących sprawy rejestru

przedsiębiorców,

l) tworzenie procedur i zasad dotyczących struktury organizacyjnej, aktów legislacji

wewnętrznej Spółki,

m) kontakty z mediami oraz prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej spójne i

rzetelne informacje o Spółce,

n) wypłata akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy,

o) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw procesowych,

p) reprezentowanie Spółki jako pracodawcy wobec pracowników Spółki.

3. Każdy z członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania

oświadczeń woli oraz pism skierowanych do Spółki zarówno w lokalach Spółki jak i poza nimi.

Przy przyjęciu oświadczenia woli lub pisma każdy z uprawnionych powinien udzielić

pokwitowania z zaznaczeniem i udokumentowaniem dla Spółki daty przyjęcia. Przekazanie

pozostałym członkom Zarządu takich oświadczeń i pism, jak i treści e-mail otrzymanych na

osobiste urządzenia odbiorcze lub inne, którymi posługuje się członek Zarządu powinno nastąpić

niezwłocznie.

§ 4
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach

uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Oznacza to, że decyzje powinny być podejmowane przez Zarząd

po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w

danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy

brać pod uwagę wynik finansowy Spółki, interesy akcjonariuszy, pracowników Spółki oraz innych

podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także jej

rynkową renomę.

§ 5
1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy uchwała Zarządu określa wewnętrzny podział

kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu i dziedziny działalności Spółki za

które są oni odpowiedzialni. W braku takiej uchwały uznaje się, że wszyscy członkowie Zarządu

solidarnie odpowiadają za cały zakres działalności Spółki, z tym, że Prezes Zarządu

odpowiedzialny jest co najmniej za:

a) zwoływanie posiedzeń organów Spółki,

b) współpracę z Radą Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza powołując członka Zarządu może określić dziedziny działalności Spółki, za które

będzie on odpowiedzialny.

3. W granicach określonych zgodnie z niniejszym Regulaminem członkowie Zarządu kierują

podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi pracownikami im podległymi

wykonując w tym zakresie funkcje kierownicze i nadzoru.

§ 6
1. Prezes Zarządu lub Członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu mają obowiązek

uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej i w Walnych Zgromadzeniach Spółki.

2. Członkowie Zarządu uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w posiedzeniach Rady

Nadzorczej są zobowiązani, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do



wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia sprawy, udzielać wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki

Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom uczestniczącym w Walnych Zgromadzeniach Spółki.

§ 7
Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani

pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Pełnomocnictw udziela

Zarząd wyłączając jednocześnie możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw, o ile nie jest to

uzasadnione szczególnym charakterem zakresu pełnomocnictwa.

§ 8
Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który jednocześnie przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§ 9
1. Wszelkie sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu, jak również czynności zwykłego

zarządu wskazane w niniejszym paragrafie wymagają uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem, że

zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej

czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził uprzednio zgodę, chyba że co innego wynika z

uchwał Zarządu.

2. Za czynności zwykłego zarządu przyjmuje się w razie wątpliwości wszelkie działania

podejmowane dla prowadzenia przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z jego przedmiotem w

granicach uzasadnionego, umiarkowanego, ryzyka gospodarczego, wykonywane w taki sposób,

aby zapewnić zachowanie majątku Spółki w stanie niepogorszonym, a funkcjonowanie

przedsiębiorstwa zapewniające co najmniej utrzymanie udziału w rynku i zdolności

wprowadzania produktów na rynek zapewniające konkurencyjność przy nie zmniejszonej

podaży.

3. Do spraw należących do zwykłego zarządu, lecz wymagających uchwały zarządu należy w

szczególności:

i. dokonywanie czynności prawnych związanych z zaciągnięciem zobowiązań o wartości

przekraczającej 5% kapitału własnego Spółki,

ii. zawieranie umów dotyczących nabywania lub uzyskiwania licencji na korzystanie z

majątkowych praw autorskich do gier wideo, jeśli przewidywane wydatki związane z

zawarciem takiej umowy przekraczają kwotę 250 000 zł lub równowartość tej kwoty w

innej walucie,

iii. nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub powoływanie takich spółek, również

wspólnie z innymi podmiotami oraz

iv. czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. a) w zakresie opracowywania strategii Spółki,

h) oraz n) powyżej.

4. Czynności wymagające podjęcia uchwały Zarządu, a podjęte bez niej, mogą zostać przez Zarząd

zatwierdzone. Zatwierdzenie takie nie uchyla odpowiedzialności Członka Zarządu za

przekroczenie kompetencji.

§ 10
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym

miesiącu kalendarzowym.



2. Prezes Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu. W wypadku nieobecności Prezesa

Zarządu czynności związane ze zwołaniem i prowadzeniem posiedzenia wykonać może każdy z

pozostałych członków Zarządu.

3. Prezes Zarządu może ustalić harmonogram posiedzeń na cały rok kalendarzowy. O ile wszyscy

członkowie Zarządu nie postanowią inaczej, posiedzenia zaplanowane w ten sposób odbywają

się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą

poczty elektronicznej. W sprawach pilnych możliwe jest zwołanie posiedzenia z wyprzedzeniem

jednego dnia roboczego. W wypadku posiedzeń odbywanych zgodnie z harmonogramem nie

jest konieczne ich odrębne zwoływanie, w terminie określonym w zdaniu poprzednim Prezes

Zarządu informuje o planowanym porządku obrad takiego posiedzenia.

5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli będą na nim obecni

wszyscy członkowie Zarządu i nikt nie wyrazi sprzeciwu.

6. Każdy z członków Zarządu może żądać zwołania posiedzenia Zarządu podając proponowany

porządek obrad. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie w terminie siedmiu dni od dnia

otrzymania wniosku. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w tym terminie,

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek

obrad. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty

złożenia wniosku.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w

siedzibie Spółki, o ile podmiot zwołujący posiedzenie nie wyznaczy innego miejsca obrad. Jeżeli

posiedzenie ma się odbyć poza siedzibą Spółki lub biurem Spółki w innym mieście niż siedziba

Spółki, osoba zwołująca posiedzenie zapewnia możliwość dołączenia w formie telekonferencji

lub wideokonferencji członkom Zarządu nieobecnym fizycznie na posiedzeniu.

8. Posiedzenia odbywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość prowadzi się za

pomocą wideo lub telekonferencji w sposób umożliwiający jednoczesną komunikację i

identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu.

9. Spółka zapewnia członkom Zarządu dostęp do aplikacji informatycznych umożliwiających

prowadzenie telekonferencji i wideokonferencji.

10. Członek Zarządu biorący udział zdalny w posiedzeniu jest zobowiązany do zapewnienia przez

cały czas trwania posiedzenia środków technicznych, tj. odpowiedniego urządzenia

elektronicznego oraz łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości wymaganych do

sprawnego uczestnictwa w posiedzeniu, w szczególności zaś wystarczających do identyfikacji

członka Zarządu i oddania głosu. Członek Zarządu biorący udział zdalny w posiedzeniu jest

również zobowiązany do przedsięwzięcia środków technicznych i organizacyjnych w celu

zapewnienia poufności informacji będących przedmiotem posiedzenia. W wypadku braku

zapewnienia przez członka Zarządu spełnienia wymagań określonych w niniejszym ustępie,

Przewodniczący uprawniony jest do wykluczenia danego członka Zarządu z udziału w

posiedzeniu.

11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu zawiera oznaczenie terminu posiedzenia,

proponowanego porządku obrad, wskazania środka komunikacji (wraz ze szczegółami

niezbędnymi do zdalnego uczestnictwa) lub miejsca w przypadku odbycia posiedzenia w formie

fizycznej. Do zawiadomienia należy dołączyć materiały dotyczące spraw wnoszonych na

posiedzenie Zarządu lub umieścić informację o możliwości zapoznania się z takimi materiałami

w inny sposób. W zawiadomieniu należy również podać informacje o zaproszonych na

posiedzenie osobach nie będących członkami Zarządu.

12. Za doręczone uznaje się zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, jeżeli email z zawiadomieniem

zostanie wysłany na adres e-mail członka Zarządu w domenie Spółki (vividgames.com).

13. Posiedzenie Zarządu przebiega według następującego porządku:



a) przewodniczący posiedzenia stwierdza poprawność zwołania posiedzenia oraz

zdolność posiedzenia Zarządu do podejmowania uchwał,

b) przewodniczący posiedzenia przedstawia listę obecności do podpisu,

c) przewodniczący posiedzenia przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany

porządek obrad, przy czym przyjęcie porządku obrad nie wymaga podjęcia odrębnej

uchwały,

d) przewodniczący posiedzenia otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi

zagadnieniami,

e) biorący udział w dyskusji zabierają głos w kolejności zgłoszenia, o przyznaniu i

odebraniu głosu decyduje przewodniczący posiedzenia,

f) przewodniczący posiedzenia może udzielić głosu w sprawach wniosków formalnych

poza kolejnością zgłoszenia,

g) przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie nad uchwałą po przeprowadzeniu

dyskusji na dany temat lub łącznie nad wszystkimi uchwałami na koniec posiedzenia,

h) po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący posiedzenia zamyka posiedzenie

Zarządu.

14. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby, zaproszone przez dowolnego z

członków Zarządu, o ile ich obecność jest wskazana z uwagi na przedmiot posiedzenia.

15. W przypadku niemożliwości uczestnictwa przez Członka Zarządu w stacjonarnym posiedzeniu,

może on wziąć udział w posiedzeniu za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji. Członek

Zarządu biorący udział w posiedzeniu w tym trybie uznawany jest za obecnego na posiedzeniu

stacjonarnym. O możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu za pomocą wideokonferencji

decydują warunki techniczne po stronie Spółki w dniu posiedzenia.

§ 11
1. W wypadkach wskazanych w przepisach prawa oraz dokumentach statutowych Spółki Zarząd

podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Prezes Zarządu podejmuje wszystkie czynności związane z podejmowaniem przez Zarząd

uchwał oraz decyduje o sposobie podejmowania uchwał i środkach technicznych

wykorzystywanych w podejmowaniu uchwał, biorąc pod uwagę możliwości techniczne Spółki i

członków Zarządu. W wypadku nieobecności Prezesa Zarządu ww. czynności wykonać może

każdy z pozostałych członków Zarządu

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

4. Uchwały Zarządu dokumentowane są w formie protokołów sporządzanych w formie pisemnej

lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Protokół z posiedzenia, na którym

podjęte zostały uchwały jest jednocześnie protokołem z głosowania nad takimi uchwałami.

5. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków,

a wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni. W wypadku Zarządu

jednoosobowego uchwały podejmuje jedyny członek Zarządu samodzielnie.

6. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym.

8. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie online - za pomocą

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. W głosowaniu na posiedzeniu członek Zarządu może oddać głos na piśmie za pośrednictwem

innego członka Zarządu. Taki głos jest przekazywany przewodniczącemu posiedzenia w trakcie

głosowania i dołączany do protokołu, a na karcie do głosowania lub w protokole ujawnia się ten

fakt. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na

posiedzeniu Zarządu.



10. Podejmowanie uchwał w trybie online poza posiedzeniem następuje za pomocą elektronicznej

karty do głosowania lub za pomocą poczty elektronicznej.

11. Podejmowanie uchwał za pomocą elektronicznej karty do głosowania odbywa się według

następującego porządku:

a) każdy członek Zarządu otrzymuje, od organizującego głosowanie informacje o miejscu

na współdzielonym dysku lub w innej podobnej usłudze informatycznej, w którym

znajduje się uchwała wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia

głosowania;

b) członkowie Zarządu w wyznaczonym terminie, składają na karcie do głosowania

podpisy kwalifikowane w rubryce „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”;

c) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, że

głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu elektronicznej karty do głosowania, protokół

podpisywany jest podpisem kwalifikowanym przez Prezesa Zarządu lub innego członka

Zarządu przeprowadzającego głosowanie;

d) protokół wraz z kartą do głosowania włącza się do księgi protokołów;

12. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej odbywa się według

następującego porządku:

a) każdy członek Zarządu otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej, od organizującego

głosowanie, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin

zamknięcia głosowania;

b) członkowie Zarządu zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail) oddają głosy w przedmiocie

uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując

w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały,

czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu;

c) głos organizującego głosowanie odnotowywany jest jedynie w protokole;

d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż

głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, protokół podpisywany

jest podpisem kwalifikowanym przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu

przeprowadzającego głosowanie;

e) protokół wraz z głosami Członków Rady włącza się do księgi protokołów.

13. Podpisy kwalifikowane dla członków Zarządu nieposiadających takiego narzędzia zapewnia

Spółka.

§ 12
1. Z posiedzeń i głosowań Zarządu sporządza się protokoły.

2. Protokoły sporządza się na piśmie lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

3. Obrady i uchwały Zarządu są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu

(protokolanta). Zarząd może zrezygnować z pomocy protokolanta, wówczas protokół sporządza

osoba kierująca posiedzeniem lub organizująca głosowanie Zarządu lub inny Członek Zarządu

przez nią wyznaczony.

4. Protokół z posiedzenia zawiera:

a) numer kolejny protokołu w danym miesiącu kalendarzowym, łamany przez miesiąc

kalendarzowy, łamany przez rok kalendarzowy, według następującego wzoru:

PZ-NN/MM/RRRR, gdzie PZ oznacza posiedzenie Zarządu, NN oznacza kolejny numer

protokołu w danym miesiącu, MM oznacza miesiąc, RRRR oznacza rok,

b) termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia,

c) imienną listę obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,

dopuszcza się dołączanie do protokołu osobnej listy obecności,

d) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,



e) wzmiankę dotyczącą zdolności do podejmowania uchwał,

f) porządek obrad,

g) treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według

h) kolejności uchwał w danym miesiącu kalendarzowym), według następującego wzoru:

UZ-NN/MM/RRRR, gdzie UZ oznacza uchwałę Zarządu, NN oznacza kolejny numer

uchwały, MM oznacza miesiąc, RRRR oznacza rok,

i) liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz „nieważnych” oddanych na

poszczególne uchwały,

j) zdania odrębne, zgłoszone przez członków Zarządu do podjętych na tym posiedzeniu

Zarządu uchwał, wraz z uzasadnieniami,

k) elementy przebiegu dyskusji, jeżeli prowadzący obrady uzna je za istotne,

l) inne ustalenia i wnioski wskazane do zaprotokołowania przez osobę prowadzącą

obrady

m) załączniki, w tym lista obecności i karty do głosowania.

5. Protokół z głosowania poza posiedzeniem zawiera:

a) numer kolejny protokołu w danym miesiącu kalendarzowym, łamany przez miesiąc

kalendarzowy, łamany przez rok kalendarzowy, według następującego wzoru:

Z-NN/MM/RRRR, gdzie Z oznacza protokół Zarządu, NN oznacza kolejny numer

protokołu w danym miesiącu, MM oznacza miesiąc, RRRR oznacza rok,

b) tryb podejmowania uchwały,

c) terminy zamknięcia głosowania,

d) treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności

uchwał w danym miesiącu kalendarzowym), według następującego wzoru:

UZ-NN/MM/RRRR, gdzie UZ oznacza uchwałę Zarządu, NN oznacza kolejny numer

uchwały, MM oznacza miesiąc, RRRR oznacza rok,

e) liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz „nieważnych” oddanych na

poszczególne uchwały,

f) zdania odrębne, zgłoszone przez członków Zarządu do podjętych w danym głosowaniu

Zarządu uchwał, wraz z uzasadnieniami,

g) załączniki wskazujące na oddanie głosów przez poszczególnych członków Zarządu.

6. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół – na

dowód przyjęcia protokołu.

7. Wszystkie protokoły Zarządu przechowuje się w jednej księdze protokołów z zachowaniem

ciągłości numeracji. Księgę protokołów prowadzi się w wersji elektronicznej i przechowuje z

wykorzystaniem usługi informatycznej używanej przez Spółkę do obsługi protokołów Rady

Nadzorczej. Dokumenty sporządzone w formie pisemnej są digitalizowane i włączane do księgi

protokołów. Za prowadzenie księgi protokołów oraz za zapewnienie w niej protokołów Zarządu

odpowiedzialny jest Prezes Zarządu lub wybrany przez Zarząd spośród jego członków sekretarz

Zarządu.

8. Protokoły Zarządu są dokumentami niejawnymi.

§ 13
1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki.

2. Członek Zarządu powinien poinformować Prezesa Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów

lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz

głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 14



1. Podstawę prawną wykonywania funkcji członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Członkowie Zarządu zapewniają, aby nie doprowadzić do sytuacji nieobecności wszystkich

członków Zarządu w tym samym terminie.

3. W przypadku wystąpienia po stronie członka Zarządu zdarzeń losowych lub planowanej

nieobecności powodujących niemożliwość wykonywania funkcji w Zarządzie, jego obowiązki

przejmuje zastępujący go członek Zarządu.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w drodze uchwały umocować inne osoby do

wykonywania zastępstwa.

§ 15
1. W razie zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do

niezwłocznego, protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z

posiadanymi dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, które zostały przez niego

sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

albo w związku z jej wykonywaniem.

2. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu przejmuje sprawy, dokumenty

i materiały, o których mowa w ust. 1. W wypadku, gdy ustępujący członek Zarządu był jedynym

członkiem Zarządu i nie został powołany inny członek Zarządu przekazanie, o którym mowa w

ust. 1 następuje na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w szczególnych przypadkach na

ręce innego członka Rady Nadzorczej.

§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. W tym samym

trybie wchodzą w życie zmiany niniejszego Regulaminu.


