Dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
w dniu 14.11.2017 roku zmiany Statutu Spółki
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 43/2017

Dokonane zmiany Statutu Spółki polegają na:
a) zmianie § 5 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub zwyczajne.”
na następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”
b) zmianie § 5 ust. 3 Statutu Spółki pierwsza linia o następującym brzmieniu:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:”
na następujące brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:”
c) dodaniu w § 6 Statutu Spółki ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4.
W Walnym Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć osoby, których obecność uzna
za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd.”
d) zmianie § 10 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„1.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata.

3.
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany
Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych
i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) powyższego Załącznika osoba
będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być
uznana za spełniająca kryteria niezależności. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem
wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady
rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo
do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Brak członków
spełniających kryteria niezależności nie powoduje niemożności działania Rady Nadzorczej.
4.
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego
i od jednego do dwóch Zastępców Przewodniczącego.”
na następujące brzmienie:
„1.
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
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3.
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego
i od jednego do dwóch Zastępców Przewodniczącego.
4.
Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium
niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5.
Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
6.
Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności
z zakresu branży, w której działa Spółka.
e) zmianie § 11 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„1.
Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Audytu i uchwala
jego regulamin. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki
niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

a)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

b)
monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego
oraz zarządzania ryzykiem,
c)

monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

d)
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych,
e)
rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych Spółki.
3.
Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety
i uchwalać ich regulamin.”
na następujące brzmienie:
„1.

Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona i odwołuje Komitet Audytu.

2.
Rada Nadzorcza uchwala regulamin Komitetu Audytu, określający jego funkcje,
zadania oraz zasady funkcjonowania.
3.
Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego
Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu
Audytu, powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu
Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
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4.
Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety
i uchwalać ich regulaminy.”
f) zmianie § 12 ust. 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„2.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia Rady
Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie
może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził
na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”
na następujące brzmienie:
„2.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia
Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską,
zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być
wysłane.”
g) Dodaniu w § 14 po ust. 2 Statutu Spółki ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3.
Członkowie Komitetu Audytu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu
pełnienia swoich funkcji. Zasady przyznawania oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia
członków Komitetu Audytu określa Walne Zgromadzenie.”
h) zmianie § 15 pkt 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„3.
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat
oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
tej oceny,”
na następujące brzmienie:
„3.
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki,
jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat
oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
tej oceny,”
i)

zmianie § 15 pkt 11 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„11.
wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki
na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę
2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku, dzierżawy,
gdy okres, na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące,”
na następujące brzmieniu:
„11.
wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki
na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę
2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku wynajmu,
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dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery
miesiące oraz łączna wartość umowy przekracza kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych),”
j)

dodaniu § 15 Statutu Spółki pkt 13 i 14 o następującym brzmieniu:
„13.

uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,

14.

powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.”
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