REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INDYKPOL S.A.
z siedzibą w Olsztynie
§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej Indykpol S.A. (zwana dalej Radą Nadzorczą) sprawuje stały
nadzór nad działalnością Spółki.
§2.
1. Do szczególnych kompetencji Rady należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty
3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny
określonej w ust. 1 i 2
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu
5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu niemogących sprawować swoich czynności
7) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu
8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki
9) wyrażanie zgody na obciążanie i wydzierżawienie nieruchomości
10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii,
przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki
11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek i innych form działalności gospodarczych,
przystępowanie do istniejących spółek lub innych form działalności gospodarczej, nabywanie
i zbywanie akcji i udziałów w innych podmiotach,
12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości,
13) zatwierdzanie wieloletniego programu rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznego
planu gospodarczo - finansowego Spółki.
14) opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd
do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wyboru biegłych rewidentów, przeprowadzających badanie rocznego sprawozdania
finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej dokonuje Rada
Nadzorcza.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga natomiast zgody Rady Nadzorczej.
§3.
1. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział
czynności Spółki, żądać od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
dokonywać rewizji majątku, a także sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada może powoływać ekspertów do wyrażenia opinii w sprawach wymagających
szczególnych kwalifikacji.
3. Rada może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami
tych komitetów. Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady

poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady w zakresie wniosków
własnych albo przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki.
4. W skład komitetu wchodzą członkowie Rady. Do udziału w pracy komitetu Rada może
zaprosić inne osoby. Szczegółowe zasady działania komitetu ustala regulamin uchwalony
przez Radę.
§ 4.
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich
członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony
w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem
Rady Nadzorczej. Zakaz ten stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio
członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
§ 5.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Powoływana jest przez Walne
Zgromadzenie na okres 3 lat.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz w razie potrzeby
Sekretarza.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady, jego śmierci lub innych przyczyn zmniejszających
skład Rady zostaje on uzupełniony o osobę, która podczas głosowania nad wyborem Rady
zdobyła z listy kolejną największą ilość głosów i wyraża zgodę na podjęcie obowiązków w
Radzie.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na
kolejną kadencję oraz mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zgromadzenie.
§ 6.
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w
roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Prezes, a w razie niemożliwości zwołania przez
Prezesa, Wiceprezes albo Sekretarz.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając
proponowany porządek obrad. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Prezes Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać
samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 7.
1. Postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa
członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na

piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Prezesa i
Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w
czynnościach tych osób.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku
równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady Nadzorczej.
§ 8.
1. Posiedzenia Rady powinny być protokołowane. Protokoły powinny stwierdzać porządek
obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów za
poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania .
2. Protokoły i uchwały podpisują obecni
 niezwłocznie - Prezes Rady i protokolant
 na następnym posiedzeniu - pozostali członkowie.
§ 9.
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza uchwala, który z jego członków
pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu.
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
3. Prokury udziela Zarząd Spółki za zgodą Prezesa Rady Nadzorczej.
§ 10.
Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
§ 11.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
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