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Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez WZA spółki  

Setanta Finance Group S.A. w dniu 16.02.2012 

 

Regulamin Rady Nadzorczej 

„Setanta Finance Group” Spółka Akcyjna 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki „Setanta Finance Group” 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”. 

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 

a) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych, 

b) postanowień Statutu Spółki, 

c) niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób 

wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą i jej członków.  

II. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. 

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej Spółki, 

 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez 

Zarząd Spółki, 

 3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., 

 4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem 

powiązanym ze Spółką, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia 

przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych, 

 5) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, 
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 6) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć a Zarząd nie 

zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie, oraz Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za stosowne, 

 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, 

 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

 9) inne sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu 

Spółki i niniejszego Regulaminu, do kompetencji Rady Nadzorczej. 

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień 

oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

4. Poza czynnościami wymienionymi powyżej, Rada Nadzorcza zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych powinna: 

1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu 

zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny 

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 

Spółki, 

2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu

 ocenę swojej pracy i działających w jej ramach komitetów. 

III. Członkowie Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu 

członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która 

trwa trzy lata. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności 

wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji. 

IV. Zwoływanie posiedzeń i obrady 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż  

co dwa miesiące. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego 
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miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali 

członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania 

posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.  

3.  Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera ze swego 

 składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące 

 inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego 

 Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady 

 Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do chwili 

 ukonstytuowania się Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady 

 Nadzorczej przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z 

własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady 

Nadzorczej 

5. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) 

tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 3. Jeżeli 

posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, 

wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i 

proponowany porządek obrad.  

6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, 

powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na 

co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno 

określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Zmiana 

przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady 

Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu 

obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł 

sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. 

7.  Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a 

w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do 

tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

8. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba 

że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem 

nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta 

stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, 
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którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w 

treści oświadczenia obejmującego zgodę.  

9. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu jeśli zostaną 

zaproszeni przez Przewodniczącego, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących 

bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich 

odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie Zarządu nie 

mają prawa do udziału w głosowaniu.  

V. Uchwały Rady Nadzorczej 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na 

posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej 

połowy jej członków. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W 

wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, 

chyba, że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono 

głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub 

członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoby pełniącej inne 

funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także członka lub członków 

oraz przewodniczącego Komitetów Audytu uchwały podejmowane są w 

głosowaniu tajnym. 

3. Podjęcia uchwały i przeprowadzenia głosowania wymaga każda sprawa, 

jeżeli zażąda tego choćby jeden członek Rady obecny na posiedzeniu.   

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do 

podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po 

podpisaniu ich, przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej. 

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy 

powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach 

wyżej wymienionych osób. 

VI. Protokoły 

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół sporządza 
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osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady. 

2.  Protokół powinien zawierać, co najmniej: numer kolejny protokołu, datę i 

miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków 

Rady Nadzorczej oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, 

teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały 

oraz indywidualne opinie członków Rady Nadzorczej, włączone do protokołu 

na ich żądanie. 

3.  Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz 

osoba, która protokołowała obrady. 

4. Wgląd do protokołu maja członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne 

osoby za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

VII. Komitety i zespoły doradcze  

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne 

zespoły robocze albo komitety dla wykonywania określonych czynności.  

2. Rada Nadzorcza z chwilą gdy Spółka stanie się spółką publiczną powoła jako 

stałe ciało doradcze Komitet Audytu, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.  

3. Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetu, o którym mowa w ust. 

2 określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne 

Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów 

związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać 

opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać 

ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą 

realizowane na zlecenie i koszt Spółki. 

3. Obsługę biurową prac Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.  

4.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne 

  Zgromadzenie.  

5.   Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 


