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PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W  

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 WRZE ŚNIA 2016 R. 
 

Ja, ni żej podpisany / My ni żej podpisani *, 

Imi ę i nazwisko:  ..................................... .....................  

działaj ący w imieniu i na rzecz:  ......................... ................ ,  

z siedzib ą w _____________________ 

oświadczam(y), że _____________________________________ (firma akcj onariusza) 

(dalej Akcjonariusz) jest uprawniony z ____________ ____________ (liczba) akcji 

zwykłych na okaziciela Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej Spółka) i 

niniejszym upowa żniam(y):  

Pana/Pani ą ________________________________, legitymuj ącego (legitymuj ącą) si ę 

paszportem/dowodem to żsamości/innym urz ędowym dokumentem to żsamości 

_______________________, albo _____________________ ___________________(firma 

podmiotu), z siedzib ą w ___________________ do reprezentowania Akcjonari usza na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzie ń 14 wrze śnia 2016 r., 

które odb ędzie si ę w Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Po zna ń, II 

pi ętro, sala: Congresia 6 o godz. 11:00 (dalej Walne Z gromadzenie), a w 

szczególno ści do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadz eniu, do 

podpisania listy obecno ści oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z 

___________________(liczba) akcji / ze wszystkich a kcji zgodnie z instrukcj ą co 

do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika . 

 

______________________________ 

[imi ę i nazwisko, funkcja oraz data] 

 

______________________________ 

[imi ę i nazwisko, funkcja oraz data] 

 
 

                                                

 
* Niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA 

1.  W przypadku rozbie żności pomi ędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w 
zał ączonym pełnomocnictwie a danymi znajduj ącymi si ę na li ście 
Akcjonariuszy sporz ądzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego 
Depozytu Papierów Warto ściowych S.A. na podstawie art. 406 (3) 
Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik mo że nie zosta ć dopuszczony 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

2.  Instrukcja, zał ączona do pełnomocnictwa dotycz ąca sposobu 
głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Wal nego 
Zgromadzenia, jest dokumentem poufnym, pomi ędzy Akcjonariuszem a 
jego pełnomocnikiem i nie powinna by ć ujawniona osobom postronnym, 
w szczególno ści Spółce, zarówno przed jak i po zako ńczeniu Walnego 
Zgromadzenia. 

3.  Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny  z instrukcj ą 
udzielon ą mu przez Akcjonariusza nie ma wpływu na wa żność 
głosowania. 

4.  Wykorzystanie niniejszego formularza zale ży tylko i wył ącznie od 
decyzji Akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do udz ielenia 
pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, i ż tre ść takiego 
pełnomocnictwa umo żliwi ą: 

(a)  identyfikacj ę Akcjonariusza oddaj ącego głos oraz jego 
pełnomocnika; 

(b)  oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu  spółek 
handlowych; 

(c)  zło żenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu przeciwko uchwal e; oraz 

(d)  zamieszczenie instrukcji dotycz ących sposobu głosowania w 
odniesieniu do ka żdej z uchwał, nad któr ą głosowa ć ma 
pełnomocnik Akcjonariusza. 

5.  Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocni ctwa w postaci 
elektronicznej powinno by ć dokonane najpó źniej do godziny 12:00 w 
dniu poprzedzaj ącym dzie ń obrad Walnego Zgromadzenia. 

6.  Spółka nie ponosi odpowiedzialno ści za  

(i)  skutki spowodowane brakiem mo żliwo ści skorzystania ze środków 
elektronicznego kontaktowania si ę ze Spółk ą  
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(ii)  za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej pr zez 
uprawnionego do uczestnictwa w formie elektroniczne j,  

(iii)  wszelkie inne skutki spowodowane u życiem przez akcjonariusza 
środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze S półk ą, 
je żeli powy ższe nast ąpiło z przyczyn niezale żnych od Spółki. 

7.  Wraz z pełnomocnictwem w postaci elektronicznej, Ak cjonariusz 
przesyła do Spółki: 

(i)  skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowan y lub skan 
innego dokumentu potwierdzaj ącego umocowanie osób działaj ących 
w imieniu takiego podmiotu, 

(ii)  w przypadku pełnomocników b ędących osobami fizycznymi - skan 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urz ędowego dokumentu 
potwierdzaj ącego to żsamość pełnomocnika; 

(iii)  w przypadku innych pełnomocników - skan odpisu z re jestru, w 
którym jest zarejestrowany lub skan innego dokument u 
potwierdzaj ącego umocowanie osób działaj ących w imieniu 
takiego podmiotu. 

8.  W celu weryfikacji wa żności pełnomocnictwa udzielonego w formie 
elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariu sza i 
pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udziele niu 
pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka spraw dza, czy 
zał ączone zostały skany dokumentów  o których mowa w pk t 7 powy żej, 
a tak że, czy zostały zachowane zasady reprezentacji Akcjo nariusza. 

9.  Spółka ma prawo skontaktowa ć si ę bezpo średnio z Akcjonariuszem lub 
pełnomocnikiem w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego 
Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektroniczn ej. 

10.  W przypadku w ątpliwo ści co do prawdziwo ści kopii dokumentów 
okre ślonych w pkt 7 powy żej, Spółka zastrzega sobie prawo do 
żądania od pełnomocnika okazania przy sporz ądzaniu listy obecno ści 
oryginałów lub kopi, potwierdzonych za zgodno ść z oryginałem przez 
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno ść z oryginałem kopii, 
dokumentów o których mowa w pkt. 7(i) 7(i)- 7(iii).  

11. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza d o Spółki drog ą 
elektroniczn ą powinny by ć zeskanowane do formatu PDF .
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INSTRUKCJA  

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA   

"ARCTIC PAPER" S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 WRZE ŚNIA 2016 R. 

STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA 
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UCHWAŁA NR 1/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: wyboru przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z  siedzib ą w 

Poznaniu(dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej 

tre ści (dalej: „Uchwała” ): 

 

§ 1 

Wybiera si ę [ ●] na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 2/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad 
 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z  siedzib ą w 

Poznaniu(dalej: „Spółka” ) niniejszym postanawia przyj ąć porz ądek obrad 

w nast ępuj ącym brzmieniu: 

 

 
1)  Otwarcie obrad i wybór Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia; 

2)  Stwierdzenie prawidłowo ści zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolno ści do podejmowania uchwał; 

3)  Przyj ęcie porz ądku obrad; 

4)  Podj ęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjn ej; 

5)  Podj ęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki; 

6)  Podj ęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki; 

7)  Podj ęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzor czej 
Spółki; 

8)  Podj ęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysoko ści 
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; 

9)  Zamkni ęcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 3/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: odst ąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego 

Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z  siedzib ą w Poznaniu 

(dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści 

(dalej: „Uchwała” ): 

 

§ 1 

Odst ępuje si ę od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzaj ąc czynno ści 

Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodnicz ącemu Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 4/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

 

Działaj ąc na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowy ch 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper  S.A. z siedzib ą w 

Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej 

tre ści (dalej: „Uchwała” ): 

 

§1 

Artykuł 11 Statutu zmienia si ę w ten sposób, że dodaje si ę nowy ust ęp 
11.1 a dotychczasowe ust ępy 11.1 oraz 11.2 otrzymuj ą odpowiednio numery 
11.2 i 11.3, przez co Artykuł 11 otrzymuje nast ępuj ące brzmienie: 

" Artykuł 11 

11.1 Zarz ąd jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynno ści, które 
nie zostały zastrze żone do kompetencji innych organów Spółki. Zarz ąd 
powinien prowadzi ć sprawy Spółki z nale żyt ą staranno ści ą, której wymaga 
si ę w stosunkach gospodarczych, przestrzega ć obowi ązuj ącego prawa, 
przepisów niniejszego Statutu a tak że uchwał Walnego Zgromadzenia oraz 
Rady Nadzorczej, podejmowanych w zakresie ich kompe tencji. 

11.2 Zarz ąd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk ę. 

11.3 Je żeli Zarz ąd jest wieloosobowy, do składania o świadcze ń w imieniu 
Spółki uprawniony jest Prezes Zarz ądu samodzielnie b ądź dwóch Członków 
Zarz ądu działaj ących ł ącznie albo jeden Członek Zarz ądu działaj ący 
ł ącznie z prokurentem."  

§2 

Dodaje si ę nowy ust ęp 12.8 do Artykułu 12, który brzmi: 

" 12.8 W przypadku wyga śni ęcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed 
końcem kadencji, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do 
dokooptowania w miejsce takiego Członka nowego Czło nka Rady Nadzorczej 
w drodze uchwały podj ętej bezwzgl ędną wi ększo ści ą głosów pozostałych 
Członków Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzo rczej, który został 
wybrany w procedurze kooptacji wygasa, je żeli pierwsze Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które odb ędzie si ę po dokooptowaniu takiego Członka, nie 
zatwierdzi kandydatury takiego Członka. W danej chw ili tylko dwie 
osoby, które zostały wybrane na Członków Rady Nadzo rczej w procedurze 
kooptacji i których kandydatury nie zostały zatwier dzone przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mog ą pełni ć funkcj ę Członków Rady 
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Nadzorczej. Wyga śni ęcie mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego w 
procedurze kooptacji w zwi ązku z niezatwierdzeniem jego kandydatury 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powinno skut kować uznaniem, że 
jakakolwiek uchwała Rady Nadzorczej podj ęta przy udziale takiego 
Członka jest niewa żna lub nieskuteczna."  

§3 

Uchyla si ę dotychczasowe brzmienie ust ępu 13.3 i zast ępuje je poni ższ ą 
tre ści ą:  

" 13.3 Uchwały Rady Nadzorczej mog ą by ć powzi ęte, je żeli wszyscy 
Członkowie zostali zawiadomieni listem poleconym lu b wiadomo ści ą 
wysłan ą za pomoc ą poczty elektronicznej, wysyłanymi z przynajmniej 1 5 
dniowym wyprzedzeniem, a na posiedzeniu obecnych je st wi ększo ść 
Członków Rady. W przypadku zaistnienia szczególnych  okoliczno ści, 
Przewodnicz ący Rady Nadzorczej mo że skróci ć powy ższy termin do 5 dni. 
Uchwały Rady Nadzorczej mog ą by ć powzi ęte bez formalnego zwołania, 
je żeli wszyscy Członkowie Rady wyrazili zgod ę na głosowanie w danej 
sprawie lub na tre ść uchwały, która ma by ć przyj ęta."  

§4  

Artykuł 14 zmienia si ę w ten sposób, że dodaje si ę nowy ust ęp 14.5 oraz 
zmienia si ę dotychczasowy ust ęp 14.5, który otrzymuje numer 14.6, przez 
co ust ępy 14.5 oraz 14.6 otrzymuj ą nast ępuj ące brzmienie: 

" 14.5  Porz ądek obrad Rady Nadzorczej nie powinien ulega ć zmianom w 
trakcie obrad, chyba że:  

a)  wszyscy członkowie Rady Nadzorczej s ą obecni i żaden nich nie 
wyraził sprzeciwu co do zmiany porz ądku obrad;  

b)  podj ęcie okre ślonych czynno ści przez Rad ę Nadzorcz ą jest konieczne 
w celu zabezpieczenia Spółki przez gro żącą jej szkod ą; lub 

c)  zachodzi konieczno ść podj ęcia uchwały w przedmiocie oceny 
istnienia potencjalnego konfliktu interesów pomi ędzy Rad ą 
Nadzorcz ą a Spółk ą. 

14.6 Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorc zej okre śla 
Regulamin Rady Nadzorczej. " 

§5  

Artykuł 15 zmienia si ę w ten sposób, że uchyla si ę dotychczasowe 
brzmienie litery f) i wprowadza si ę jej nowe brzmienie oraz dodatkowe 
litery g) – o), w zwi ązku z czym ust ęp 15.2 otrzymuje nast ępuj ące 
brzmienie: 

" 15.2 Do obowi ązków Rady Nadzorczej nale ży w szczególno ści: 

a)  ocena sprawozda ń finansowych Spółki; 
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b)  ocena sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki oraz wniosków 
Zarz ądu dotycz ących podziału zysków oraz pokrycia strat; 

c)  przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisem nego 
sprawozdania z wyników powy ższych ocen; 

d)  powoływanie i odwoływanie Członków Zarz ądu, w tym Prezesa oraz 
ustalanie wynagrodzenia Członków Zarz ądu; 

e)  wyznaczenie biegłego rewidenta dla Spółki; 

f)  zawieszanie z wa żnych powodów Członków Zarz ądu w pełnieniu ich 
funkcji; 

g)  delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego p ełnienia 
funkcji i wykonywania zada ń Członków Zarz ądu, którzy nie s ą w stanie 
wypełnia ć powierzonych im obowi ązków;  

h)  zatwierdzanie rocznych planów finansowych dla grupy  kapitałowej, 
do której nale ży Spółka i jej spółki zale żne ("Grupa")(bud żet), 
planów inwestycyjnych Grupy oraz strategicznych pla nów Grupy 
przygotowywanych przez Zarz ąd; bud żet powinien składa ć si ę z co 
najmniej planu operacyjnego Grupy, planu przychodów  i kosztów, 
prognozy dotycz ącej bilansu oraz planu wydatków przekraczaj ących 
zwykłe koszty operacyjne Grupy;  

i)  decydowanie o warunkach emisji obligacji przez Spół kę (innych ni ż 
obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwsze ństwa, o których 
mowa w art. 393 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych) o raz o emisji 
innych dłu żnych papierów warto ściowych, wyra żanie zgody na zaci ąganie 
zobowi ązań finansowych lub podejmowanie czynno ści skutkuj ących 
zaci ągni ęciem jakichkolwiek zobowi ązań finansowych, takich jak 
pożyczki, kredyty, kredyty w rachunku bie żącym, zawieranie umów 
faktoringowych, forfaitingowych, umów leasingu lub innych, z których 
wynikaj ą zobowi ązania o warto ści przekraczaj ącej 10.000.000 zł; 

j)  zatwierdzanie planu operacyjnego Spółki (ale nie in nych spółek z 
Grupy);  

k)  wyra żanie zgody na prowadzenie przez Członków Zarz ądu działalno ści 
konkurencyjnej lub pełnienie funkcji w organach inn ych spółek (bez 
wzgl ędu na to, czy prowadz ą one działalno ść konkurencyjn ą); 

l)  ustalanie zasad oraz wysoko ści wynagrodzenia Członków Zarz ądu oraz 
innych osób zajmuj ących kluczowe kierownicze stanowiska w Spółce, a 
tak że zatwierdzanie jakichkolwiek programów motywacyjny ch, w tym 
programów motywacyjnych dla Członków Zarz ądu, osób zajmuj ących 
kluczowe kierownicze stanowiska w Spółce lub jakich kolwiek osób 
współpracuj ących lub powi ązanych ze Spółk ą, w tym programów 
motywacyjnych dla pracowników Spółki; 
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m) ustalanie i przyjmowanie regulaminu Rady Nadzorczej ;  

n)  wyra żanie zgody na zawieranie umów pomi ędzy Spółk ą lub jej 
spółkami zale żnymi a Członkami Zarz ądu, Członkami Rady Nadzorczej lub 
podmiotami powi ązanymi z Członkami Zarz ądu lub Członkami Rady 
Nadzorczej;  

o)  wyra żanie zgody na dokonywanie przez Zarz ąd nast ępuj ących 
czynno ści: 

(i)  zmiana polityki inwestycyjnej Spółki;  

(ii)  rozporz ądzanie jakimkolwiek prawem lub zaci ągni ęcie 
jakiegokolwiek zobowi ązania (w tym w szczególno ści zobowi ązań 
warunkowych lub pozabilansowych), których warto ść przekracza 
25.000.000 zł, je żeli takie rozporz ądzenie lub zaci ągni ęcie 
zobowi ązania pozostaje w zwi ązku z przedmiotem działalno ści 
Spółki, tj. w szczególno ści sprzeda ż, nabycie, ustanowienie 
jakiegokolwiek obci ążenia, najem, dzier żawa lub leasing 
jakiegokolwiek aktywa trwałego, udzielenie kredytu kupieckiego, 
zawieszanie, odraczanie lub zwalnianie z obowi ązku zapłaty 
jakiejkolwiek wierzytelno ści przysługuj ącej Spółce, udzielanie 
gwarancji, por ęcze ń lub przyst ępowanie do istniej ącego, cudzego 
długu; po otrzymaniu stosownego wniosku ze strony Z arz ądu, w 
przypadku w ątpliwo ści czy okre ślone rozporz ądzenie lub 
zaci ągniecie zobowi ązania pozostaje w zwi ązku z przedmiotem 
działalno ści Spółki, Rada Nadzorcza jest uprawniona do 
przedstawienia Zarz ądowi wi ążącej interpretacji w powy ższym 
zakresie; zawarcie istotnych umów z klientami lub d ostawcami 
Spółki w toku bie żącej działalno ści Spółki nie wymaga zgody Rady 
Nadzorczej; 

(iii)  rozporz ądzanie jakimkolwiek prawem lub zaci ągni ęcie 
jakiegokolwiek zobowi ązania (w tym w szczególno ści zobowi ązań 
warunkowych lub pozabilansowych), których warto ść przekracza 
5.000.000 zł, je żeli takie rozporz ądzenie lub zaci ągni ęcie 
zobowi ązania nie pozostaje w zwi ązku z przedmiotem działalno ści 
Spółki; 

(iv)  przyst ępowanie przez Spółk ę do innych spółek (osobowych lub 
kapitałowych) lub innych podmiotów lub rozporz ądzanie przez 
Spółk ę prawami udziałowymi w innych spółkach (osobowych l ub 
kapitałowych) lub innych podmiotach, w tym w szczeg ólno ści w 
drodze zawi ązywania innych spółek (osobowych lub kapitałowych),  
nabywania innych spółek (lub ich cz ęści w drodze np. podziału) 
lub praw udziałowych w innych spółkach lub innych p raw 
zwi ązanych z uczestnictwem w spółkach, je żeli takie 
przyst ąpienie lub rozporz ądzenie prawem udziałowym skutkuje 



 

Arctic Paper SA 
ul. J.H. D ąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Pozna ń 
 
Zarz ąd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Ło ś, Małgorzata Majewska- Śliwa, Michał Sawka 
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN 
Sąd Rejonowy Pozna ń – Nowe Miasto i Wilda KRS  0000306944 

 

zaci ągni ęciem jakiegokolwiek zobowi ązania lub rozporz ądzeniem 
przez Spółk ę jakimkolwiek prawem o warto ści przekraczaj ącej 
1.000.000 zł; 

(v)  rozporz ądzanie przez Spółk ę jakimikolwiek prawami własno ści 
intelektualnej; 

(vi)  zatrudnianie (na jakiejkolwiek podstawie) jakichkol wiek doradców 
lub podmiotów trzecich przez Spółk ę lub jej spółk ę zale żną, 
je żeli jednorazowy koszt takiego zatrudnienia przekrac za 500.000 
zł; 

(vii)  wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 
danego roku obrotowego;  

(viii)  udzielanie jakiegokolwiek finansowania podmiotom po wi ązanym 
ze Spółk ą, w tym w szczególno ści udzielanie po życzek, por ęcze ń 
lub gwarancji, przyst ępowanie do istniej ącego długu, nabywanie 
dłu żnych papierów warto ściowych, zawieszanie, odraczanie lub 
zwalnianie z obowi ązku zapłaty jakiejkolwiek wierzytelno ści 
przysługuj ącej Spółce lub rozporz ądzanie jakimkolwiek prawem 
(odpłatnie lub nieodpłatnie) na rzecz podmiotów pow i ązanych ze 
Spółk ą w drodze w szczególno ści sprzeda ży, ustanawiania 
obci ążenia, najmu, dzier żawy, darowizny, u życzenia lub 
zaci ąganie jakiegokolwiek zobowi ązania wzgl ędem podmiotów 
powi ązanych ze Spółk ą (w tym w szczególno ści zobowi ązań 
warunkowych lub pozabilansowych), je żeli ich warto ść przekracza 
10.000.000 zł." 

§6 

Artykuł 22 zmienia si ę w ten sposób, że skre śla si ę ust. 22.2 a 
dotychczasowe ust ępu 22.3 – 22.6 otrzymuj ą now ą numeracj ę 22.2-22.5, w 
zwi ązku z czym Artykuł 22 otrzymuje brzmienie: 

" Artykuł 22 

22.1 Ogłoszenia Spółki, których opublikowania wymag aj ą przepisy prawa, 
ukazywa ć si ę b ędą w Monitorze S ądowym i Gospodarczym. 

22.2 W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie w yznacza likwidatorów 
Spółki i okre śla sposób przeprowadzenia likwidacji. 

22.3 Kompetencje członków Zarz ądu ustaj ą z dniem wskazanym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów. 

22.4 Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowuj ą swoje uprawnienia, 
aż do czasu zako ńczenia likwidacji. 

22.5 Wypisy niniejszego aktu mo żna wydawa ć równie ż Spółce i nowym 
akcjonariuszom. " 
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§7 

Uchwała wchodzi w życie po jej zarejestrowaniu przez wła ściwy S ąd 
Rejestrowy. 

 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 6/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spó łki 

 

§1 

 

Działaj ąc na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek ha ndlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper  S.A. z siedzib ą w 

Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym ustala jednolity tekst 

zmienionego Statutu spółki Arctic Paper S.A.: 

 
"ROZDZIAŁ I.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

ARTYKUŁ 1  

1.1  Firma Spółki brzmi: „ARCTIC PAPER” Spółka Akcyjna .  

1.2  Spółka mo że posługiwa ć si ę firm ą skrócon ą: “Arctic Paper” S.A. 

1.3  Siedzib ą Spółki jest Pozna ń. 

 

ARTYKUŁ 2  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

ARTYKUŁ 3  

3.1  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  i za granic ą. 

3.2  Spółka prowadzi działalno ść zgodnie z przepisami Kodeksu spółek 

handlowych oraz innymi obowi ązuj ącymi przepisami prawa.  

 
ROZDZIAŁ II.  

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

ARTYKUŁ 4  

4.1  Przedmiotem działalno ści Spółki jest: 

1)  Produkcja papieru i tektury (PKD 17.12.Z), 
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2)  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz ętu i wyposa żenia (PKD 
33.20.Z), 

3)  Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), 

4)  Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),  

5)  Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),  

6)  Wytwarzanie i zaopatrywanie w par ę wodn ą, gor ącą wod ę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 

7)  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z ),  

8)  Sprzeda ż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 

9)  Sprzeda ż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), 

10)  Działalno ść pozostałych agencji transportowych (52.29.C), 

11)  Działalno ść zwi ązana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 
62.02.Z),  

12)  Działalno ść zwi ązana z zarz ądzaniem urz ądzeniami informatycznymi 
(PKD 62.03.Z),  

13)  Działalno ść holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 

14)  Wynajem i zarz ądzanie nieruchomo ściami własnymi lub dzier żawionymi 
(PKD 68.20.Z),  

15)  Działalno ść firm centralnych (head offices) i holdingów, z 
wył ączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),  

16)  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działaln ości 
gospodarczej i  zarz ądzania (PKD 70.22.Z),  

17)  Działalno ść w zakresie in żynierii i zwi ązane z ni ą doradztwo 
techniczne (PKD 71.12.Z), 

18)  Wynajem i dzier żawa pozostałych maszyn, urz ądze ń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 

4.2  Jeżeli prowadzenie działalno ści okre ślonego rodzaju wymaga zezwolenia lub 

koncesji, Spółka podejmie t ę działalno ść po uzyskaniu takiego zezwolenia 

lub koncesji.  

 

ROZDZIAŁ III.  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. ZAŁO ŻYCIELE 

 

ARTYKUŁ 5  
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5.1   Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.287.783,00 zł ( słownie: sze śćdziesi ąt 

dziewi ęć milionów dwie ście osiemdziesi ąt siedem tysi ęcy siedemset 

osiemdziesi ąt trzy złote) i dzieli si ę na:  

1)  50.000 (pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 

2)  44.253.500 (czterdzie ści cztery miliony dwie ście pi ęćdziesi ąt trzy 
tysi ące pi ęćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;  

3)  8.100.000 (osiem milionów sto tysi ęcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C; 

4)  3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okazicie la serii E. 

5)  13.884.283 (trzyna ście milionów osiemset osiemdziesi ąt cztery 
tysi ące dwie ście osiemdziesi ąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela 
serii F.  

5.2  Warto ść nominalna ka żdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 

5.3  Akcje serii A, B, C, E i F zostały w cało ści opłacone wkładami 

pieni ężnymi. 

5.4  Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgro madzeniu. 

5.5  (uchylony)  

5.6   (uchylony)  

5.7   (uchylony)  

5.8   (uchylony) 

 

ARTYKUŁ 6  

Jedynym zało życielem Spółki jest spółka akcyjna Arctic Paper Kos trzyn 
S.A. z siedzib ą w Kostrzynie nad Odr ą.   

 

ARTYKUŁ 7  

7.1  Kapitał zakładowy Spółki mo że zosta ć podwy ższony przez emisj ę nowych 

akcji lub podwy ższenie warto ści nominalnej akcji istniej ących.  

7.2  Podwyższenie kapitału zakładowego mo że nast ąpi ć w zamian za gotówk ę lub 

wkłady niepieni ężne.  

7.3  Kapitał zakładowy mo że by ć obni żony na warunkach ustalonych w drodze 

uchwały podj ętej przez Walne Zgromadzenie.  

7.4  Spółka mo że dokonywa ć emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji 

imiennych. Nowe akcje mog ą by ć opłacone wkładami pieni ężnymi lub wkładami 

niepieni ężnymi.  
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7.5  Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest  dopuszczalna. Zamiany 

dokonuje Zarz ąd na żądanie akcjonariusza.  

7.6  Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest n iedopuszczalna.  

7.7  Akcje mog ą by ć umorzone na warunkach okre ślonych uchwał ą Walnego 

Zgromadzenia podj ęt ą wi ększo ści ą 2/3 (dwóch trzecich) głosów, za zgod ą 

akcjonariusza, którego akcje maj ą by ć umorzone, w drodze nabycia przez 

Spółk ę (umorzenie dobrowolne). Akcje umarza si ę poprzez obni żenie 

kapitału zakładowego.  

 

 

ROZDZIAŁ IV. 

ORGANY SPÓŁKI  

ARTYKUŁ 8   

Organami Spółki s ą:  

Zarz ąd;  

Rada Nadzorcza,  

Walne Zgromadzenie.  

 
 

Zarz ąd 

ARTYKUŁ 9   

9.1  Zarz ąd składa si ę z jednego do pi ęciu członków, w tym Prezesa Zarz ądu.  

9.2  Zarz ąd jest powoływany i odwoływany przez Rad ę Nadzorcz ą na wspóln ą 

kadencj ę.  

9.3  Kadencja Członków Zarz ądu trwa 3 lata.  

9.4  (uchylony)  

 

ARTYKUŁ 10  

10.1  Prezes Zarz ądu zwołuje posiedzenia Zarz ądu oraz przewodniczy obradom.  

10.2  Uchwały Zarz ądu zapadaj ą wi ększo ści ą głosów oddanych i s ą wa żne je żeli co 

najmniej połowa członków Zarz ądu jest obecna na posiedzeniu. W razie 

równowagi głosów, Prezes Zarz ądu ma głos decyduj ący.  

10.3  Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarz ądu okre śla Regulamin Zarz ądu 

uchwalany przez Rad ę Nadzorcz ą.  
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ARTYKUŁ 11  

11.1  Zarz ąd jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynno ści, które nie 

zostały zastrze żone do kompetencji innych organów Spółki. Zarz ąd powinien 

prowadzi ć sprawy Spółki z nale żyt ą staranno ści ą, której wymaga si ę w 

stosunkach gospodarczych, przestrzega ć obowi ązuj ącego prawa, przepisów 

niniejszego Statutu a tak że uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady 

Nadzorczej, podejmowanych w zakresie ich kompetencj i. 

11.2  Zarz ąd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk ę.  

11.3  Jeżeli Zarz ąd jest wieloosobowy, do składania o świadcze ń w imieniu Spółki 

uprawniony jest Prezes Zarz ądu samodzielnie b ądź dwóch Członków Zarz ądu 

działaj ących ł ącznie albo jeden Członek Zarz ądu działaj ący ł ącznie z 

prokurentem.  

 

Rada Nadzorcza  

ARTYKUŁ 12  

12.1  Rada Nadzorcza składa si ę od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne 

Zgromadzenie na wspóln ą kadencj ę.  

12.2  Członkowie Rady Nadzorczej wybierani s ą na okres trzech lat. Członkowie 

Rady Nadzorczej mog ą by ć powoływani na kolejn ą kadencj ę.  

12.3  Członek Rady Nadzorczej mo że by ć odwołany w ka żdej chwili. 

12.4  Od chwili podj ęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał stanowi ących podstaw ę 

do przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji akcj i i wprowadzenia akcji 

Spółki do obrotu giełdowego, dwóch członków Rady Na dzorczej powinni 

stanowi ć członkowie niezale żni. W zakresie kryteriów niezale żności 

członków Rady Nadzorczej powinien by ć stosowany Zał ącznik II do Zalecenia 

Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyc zącego roli dyrektorów 

niewykonawczych lub b ędących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych 

i komisji Rady (Nadzorczej), przy czym członek niez ale żny nie mo że by ć 

pracownikiem Spółki, ani spółki zale żnej lub stowarzyszonej, ani posiada ć 

rzeczywistych i istotnych powi ązań z akcjonariuszem Spółki maj ącym prawo 

do wykonywania 5% lub wi ęcej ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.  

12.5  W przypadku, gdy powołany został członek niezale żny Rady Nadzorczej, bez 

zgody co najmniej jednego członka niezale żnego Rady Nadzorczej, nie mog ą 

zosta ć podj ęte uchwały w sprawach:  

a)  świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółk ę i jakiekolwiek 

podmiot powi ązane ze Spółk ą na rzecz członków Zarz ądu 
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b)  wyra żenia zgody na zawarcie przez Spółk ę lub podmiot od niej zale żny 

istotnej umowy z podmiotem powi ązanym ze Spółk ą, członkiem Rady 

Nadzorczej albo Zarz ądu oraz z podmiotami z nimi powi ązanymi, innej ni ż 

umowy zawierane w toku normalnej działalno ści Spółki na zwyczajnych 

warunkach stosowanych przez Spółk ę;  

c)  wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badan ia sprawozdania 

finansowego Spółki.  

12.6  Osoby, które nie spełniaj ą kryterium niezale żności, o którym mowa w ust. 

12.4 powy żej, mog ą by ć wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie wi ększej ni ż 

wynikaj ąca z postanowie ń art. 12 ust. 4, je żeli osoby spełniaj ące 

kryterium niezale żności zostały wybrane w liczbie mniejszej ni ż okre ślona 

w postanowieniach art. 12 ust. 4 powy żej i pozostaj ą nieobsadzone miejsca 

w Radzie Nadzorczej.  

12.7  W celu unikni ęcia w ątpliwo ści przyjmuje si ę, że utrata przymiotu 

niezale żności przez członka Rady Nadzorczej, a tak że brak powołania 

niezale żnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje niewa żności decyzji 

podj ętych przez Rad ę Nadzorcz ą. Utrata przez Członka Niezale żnego 

przymiotu niezale żności w trakcie pełnienia przeze ń funkcji członka Rady 

Nadzorczej nie ma wpływu na wa żność lub wyga śni ęcie jego mandatu. 

12.8  W przypadku wyga śni ęcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed ko ńcem 

kadencji, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej s ą uprawnieni do 

dokooptowania w miejsce takiego Członka nowego Czło nka Rady Nadzorczej w 

drodze uchwały podj ętej bezwzgl ędną wi ększo ści ą głosów pozostałych 

Członków Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzo rczej, który został 

wybrany w procedurze kooptacji wygasa, je żeli pierwsze Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, które odb ędzie si ę po dokooptowaniu takiego Członka, nie 

zatwierdzi kandydatury takiego Członka. W danej chw ili tylko dwie osoby, 

które zostały wybrane na Członków Rady Nadzorczej w  procedurze kooptacji 

i których kandydatury nie zostały zatwierdzone prze z Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, mog ą pełni ć funkcj ę Członków Rady Nadzorczej. Wyga śni ęcie 

mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego w procedu rze kooptacji w 

zwi ązku z niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Zwyc zajne Walne 

Zgromadzenie nie powinno skutkowa ć uznaniem, że jakakolwiek uchwała Rady 

Nadzorczej podj ęta przy udziale takiego Członka jest niewa żna lub 

nieskuteczna. 

 

ARTYKUŁ 13  

13.1  Przewodnicz ący Rady Nadzorczej lub, w czasie jego nieobecno ści, 

Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i im 

przewodniczy.  
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13.2  Przewodnicz ący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady na pise mny 

wniosek Zarz ądu lub członka Rady Nadzorczej.  

13.3  Uchwały Rady Nadzorczej mog ą by ć powzi ęte, je żeli wszyscy Członkowie 

zostali zawiadomieni listem poleconym lub wiadomo ści ą wysłan ą za pomoc ą 

poczty elektronicznej, wysyłanymi z przynajmniej 15  dniowym 

wyprzedzeniem, a na posiedzeniu obecnych jest wi ększo ść Członków Rady. W 

przypadku zaistnienia szczególnych okoliczno ści, Przewodnicz ący Rady 

Nadzorczej mo że skróci ć powy ższy termin do 5 dni. Uchwały Rady Nadzorczej 

mogą by ć powzi ęte bez formalnego zwołania, je żeli wszyscy Członkowie Rady 

wyrazili zgod ę na głosowanie w danej sprawie lub na tre ść uchwały, która 

ma by ć przyj ęta. 

 

ARTYKUŁ 14  

14.1  Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą głosów oddanych. W 

razie równowagi głosów, rozstrzyga głos Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej.  

14.2  Uchwała Rady Nadzorczej mo że zosta ć podj ęta w głosowaniu pisemnym, gdy 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadom ieni o tre ści projektu 

uchwały, z zastrze żeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.  

14.3  Rada Nadzorcza mo że podejmowa ć uchwały przy wykorzystaniu środków 

umożliwiaj ących wszystkim uczestnikom posiedzenia bezpo średnie 

porozumiewanie si ę na odległo ść, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

zostali powiadomieni o tre ści projektu uchwały, z zastrze żeniem art. 388 

§4 Kodeksu spółek handlowych.  

14.4  Członkowie Rady Nadzorczej mog ą bra ć udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej, oddaj ąc swój głos na pi śmie za po średnictwem innego członka 

Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi śmie nie mo że dotyczy ć spraw 

wprowadzonych do porz ądku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

14.5  Porz ądek obrad Rady Nadzorczej nie powinien ulega ć zmianom w trakcie 

obrad, chyba że: 

  a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej s ą obecni i żaden nich nie wyraził 

sprzeciwu co do zmiany porz ądku obrad; 

  b) podj ęcie okre ślonych czynno ści przez Rad ę Nadzorcz ą jest konieczne w 

celu zabezpieczenia Spółki przez gro żącą jej szkod ą; lub 

  c) zachodzi konieczno ść podj ęcia uchwały w przedmiocie oceny istnienia 

potencjalnego konfliktu interesów pomi ędzy Rad ą Nadzorcz ą a Spółk ą. 

14.6  Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej o kre śla Regulamin Rady 

Nadzorczej. 
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ARTYKUŁ 15  

15.1  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalno ści ą Spółki, dokonuje 

przegl ądu rachunków i ksi ąg handlowych w ka żdym czasie, a tak że 

przeprowadza ocen ę sytuacj ę finansowej Spółki.  

15.2  Do obowi ązków Rady Nadzorczej nale ży w szczególno ści:  

a)  ocena sprawozda ń finansowych Spółki;  

b)  ocena sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki oraz wniosków 

Zarz ądu dotycz ących podziału zysków oraz pokrycia strat;  

c)  przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisem nego sprawozdania 

z wyników powy ższych ocen;  

d)  powoływanie i odwoływanie Członków Zarz ądu, w tym Prezesa oraz 

ustalanie wynagrodzenia Członków Zarz ądu;  

e)  wyznaczenie biegłego rewidenta dla Spółki;  

f)  zawieszanie z wa żnych powodów Członków Zarz ądu w pełnieniu ich 

funkcji; 

g)  delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego p ełnienia funkcji i 

wykonywania zada ń Członków Zarz ądu, którzy nie s ą w stanie wypełnia ć 

powierzonych im obowi ązków; 

h)  zatwierdzanie rocznych planów finansowych dla grupy  kapitałowej, do 

której nale ży Spółka i jej spółki zale żne ("Grupa")(bud żet), planów 

inwestycyjnych Grupy oraz strategicznych planów Gru py 

przygotowywanych przez Zarz ąd; bud żet powinien składa ć si ę z co 

najmniej planu operacyjnego Grupy, planu przychodów  i kosztów, 

prognozy dotycz ącej bilansu oraz planu wydatków przekraczaj ących 

zwykłe koszty operacyjne Grupy; 

i)  decydowanie o warunkach emisji obligacji przez Spół kę (innych ni ż 

obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwsze ństwa, o których 

mowa w art. 393 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych) o raz o emisji 

innych dłu żnych papierów warto ściowych, wyra żanie zgody na zaci ąganie 

zobowi ązań finansowych lub podejmowanie czynno ści skutkuj ących 

zaci ągni ęciem jakichkolwiek zobowi ązań finansowych, takich jak 

pożyczki, kredyty, kredyty w rachunku bie żącym, zawieranie umów 

faktoringowych, forfaitingowych, umów leasingu lub innych, z których 

wynikaj ą zobowi ązania o warto ści przekraczaj ącej 10.000.000 zł; 

j)  zatwierdzanie planu operacyjnego Spółki (ale nie in nych spółek z 

Grupy); 

k)  wyra żanie zgody na prowadzenie przez Członków Zarz ądu działalno ści 

konkurencyjnej lub pełnienie funkcji w organach inn ych spółek (bez 

wzgl ędu na to, czy prowadz ą one działalno ść konkurencyjn ą); 
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l)  ustalanie zasad oraz wysoko ści wynagrodzenia Członków Zarz ądu oraz 

innych osób zajmuj ących kluczowe kierownicze stanowiska w Spółce, a 

tak że zatwierdzanie jakichkolwiek programów motywacyjny ch, w tym 

programów motywacyjnych dla Członków Zarz ądu, osób zajmuj ących 

kluczowe kierownicze stanowiska w Spółce lub jakich kolwiek osób 

współpracuj ących lub powi ązanych ze Spółk ą, w tym programów 

motywacyjnych dla pracowników Spółki; 

m) ustalanie i przyjmowanie regulaminu Rady Nadzorczej ; 

n)  wyra żanie zgody na zawieranie umów pomi ędzy Spółk ą lub jej spółkami 

zale żnymi a Członkami Zarz ądu, Członkami Rady Nadzorczej lub 

podmiotami powi ązanymi z Członkami Zarz ądu lub Członkami Rady 

Nadzorczej; 

o)  wyra żanie zgody na dokonywanie przez Zarz ąd nast ępuj ących czynno ści: 

(i)  zmiana polityki inwestycyjnej Spółki; 

(ii)  rozporz ądzanie jakimkolwiek prawem lub zaci ągni ęcie 
jakiegokolwiek zobowi ązania (w tym w szczególno ści 
zobowi ązań warunkowych lub pozabilansowych), których 
warto ść przekracza 25.000.000 zł, je żeli takie 
rozporz ądzenie lub zaci ągni ęcie zobowi ązania pozostaje w 
zwi ązku z przedmiotem działalno ści Spółki, tj. w 
szczególno ści sprzeda ż, nabycie, ustanowienie 
jakiegokolwiek obci ążenia, najem, dzier żawa lub leasing 
jakiegokolwiek aktywa trwałego, udzielenie kredytu 
kupieckiego, zawieszanie, odraczanie lub zwalnianie  z 
obowi ązku zapłaty jakiejkolwiek wierzytelno ści 
przysługuj ącej Spółce, udzielanie gwarancji, por ęcze ń lub 
przyst ępowanie do istniej ącego, cudzego długu; po 
otrzymaniu stosownego wniosku ze strony Zarz ądu, w 
przypadku w ątpliwo ści czy okre ślone rozporz ądzenie lub 
zaci ągniecie zobowi ązania pozostaje w zwi ązku z 
przedmiotem działalno ści Spółki, Rada Nadzorcza jest 
uprawniona do przedstawienia Zarz ądowi wi ążącej 
interpretacji w powy ższym zakresie; zawarcie istotnych 
umów z klientami lub dostawcami Spółki w toku bie żącej 
działalno ści Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; 

(iii)  rozporz ądzanie jakimkolwiek prawem lub zaci ągni ęcie 
jakiegokolwiek zobowi ązania (w tym w szczególno ści 
zobowi ązań warunkowych lub pozabilansowych), których 
warto ść przekracza 5.000.000 zł, je żeli takie 
rozporz ądzenie lub zaci ągni ęcie zobowi ązania nie pozostaje 
w zwi ązku z przedmiotem działalno ści Spółki; 

(iv)  przyst ępowanie przez Spółk ę do innych spółek (osobowych 
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lub kapitałowych) lub innych podmiotów lub rozporz ądzanie 
przez Spółk ę prawami udziałowymi w innych spółkach 
(osobowych lub kapitałowych) lub innych podmiotach,  w tym 
w szczególno ści w drodze zawi ązywania innych spółek 
(osobowych lub kapitałowych), nabywania innych spół ek (lub 
ich cz ęści w drodze np. podziału) lub praw udziałowych w 
innych spółkach lub innych praw zwi ązanych z uczestnictwem 
w spółkach, je żeli takie przyst ąpienie lub rozporz ądzenie 
prawem udziałowym skutkuje zaci ągni ęciem jakiegokolwiek 
zobowi ązania lub rozporz ądzeniem przez Spółk ę jakimkolwiek 
prawem o warto ści przekraczaj ącej 1.000.000 zł; 

(v)  rozporz ądzanie przez Spółk ę jakimikolwiek prawami 
własno ści intelektualnej; 

(vi)  zatrudnianie (na jakiejkolwiek podstawie) jakichkol wiek 
doradców lub podmiotów trzecich przez Spółk ę lub jej 
spółk ę zale żną, je żeli jednorazowy koszt takiego 
zatrudnienia przekracza 500.000 zł; 

(vii)  wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na 
koniec danego roku obrotowego; 

(viii)  udzielanie jakiegokolwiek finansowania podmiotom 
powi ązanym ze Spółk ą, w tym w szczególno ści udzielanie 
pożyczek, por ęcze ń lub gwarancji, przyst ępowanie do 
istniej ącego długu, nabywanie dłu żnych papierów 
warto ściowych, zawieszanie, odraczanie lub zwalnianie z 
obowi ązku zapłaty jakiejkolwiek wierzytelno ści 
przysługuj ącej Spółce lub rozporz ądzanie jakimkolwiek 
prawem (odpłatnie lub nieodpłatnie) na rzecz podmio tów 
powi ązanych ze Spółk ą w drodze w szczególno ści sprzeda ży, 
ustanawiania obci ążenia, najmu, dzier żawy, darowizny, 
użyczenia lub zaci ąganie jakiegokolwiek zobowi ązania 
wzgl ędem podmiotów powi ązanych ze Spółk ą (w tym w 
szczególno ści zobowi ązań warunkowych lub pozabilansowych), 
je żeli ich warto ść przekracza 10.000.000 zł. 

15.3  Członkowie Rady Nadzorczej wykonuj ą swoje obowi ązki osobi ście. 

 

Walne Zgromadzenie  

ARTYKUŁ 16  

16.1  Walne Zgromadzenia odbywa ć si ę b ędą w siedzibie Spółki lub w 
Warszawie. 

16.2  Walne Zgromadzenie mo że by ć zwyczajne lub nadzwyczajne.  
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16.3  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si ę odby ć w terminie sze ściu 
miesi ęcy po upływie ka żdego roku obrotowego.   

 

ARTYKUŁ 17  

17.1  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz ący Rady Nadzorczej lub 
osoba przeze ń wskazana, po czym nast ępuje wybór Przewodnicz ącego 
Walnego Zgromadzenia. 

17.2  Głosowanie jest jawne, chyba że który ś z akcjonariuszy za żąda 
tajnego głosowania lub takiego głosowania wymagaj ą postanowienia 
Kodeksu spółek handlowych. Je żeli ustawa przewiduje głosowanie 
imienne, żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego jest 
nieskuteczne. 

17.3  Jeżeli Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowi ą 
inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj ą bezwzgl ędną 
wi ększo ści ą głosów. 

17.4  Począwszy od dnia 01 stycznia 2014 roku akcjonariusze mo gą 
uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 

17.5  Przed dniem 01 stycznia 2014 roku Zarz ąd może podj ąć decyzj ę o 
umożliwieniu akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgrom adzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

17.6  Zarz ąd Spółki upowa żniony jest do okre ślenia szczegółowych zasad 
takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym  Zgromadzeniu, 
w tym wymogów i ogranicze ń niezb ędnych do identyfikacji 
akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpiecze ństwa komunikacji 
elektronicznej. 

 

ARTYKUŁ 18  

18.1  Nast ępuj ące sprawy nale żą do wył ącznej wła ściwo ści Walnego 
Zgromadzenia:  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz ądu z działalno ści 
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubie gły rok obrotowy;  

b) udzielanie absolutorium członkom Zarz ądu oraz członkom Rady 
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowi ązków 

   c) decyzje dotycz ące podziału zysków lub pokrycia strat; 

d)  zmiana przedmiotu działalno ści Spółki;  

e)  zmiana Statutu Spółki;  
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f)  podwyższenie lub obni żenie kapitału Spółki;  

g)  ł ączenie si ę Spółki z inn ą spółk ą lub spółkami, podział Spółki lub 
przekształcenie Spółki;  

h)  rozwi ązanie i likwidacja Spółki;  

i)  emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze ństwa i emisja 
warrantów subskrypcyjnych;  

j)  nabycie i zbycie nieruchomo ści;  

k)  zbycie i wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej 
cz ęści oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rz eczowego;  

l)  wszystkie inne sprawy, dla których niniejszy Statut  lub Kodeks 
spółek handlowych wymagaj ą uchwały Walnego Zgromadzenia.  

18.2  18.2 Szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgro madzenia 
okre śla Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez W alne 
Zgromadzenie.  

 

ROZDZIAŁ V 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

 

ARTYKUŁ 19  

19.1  Rachunkowo ść i sprawozdawczo ść Spółki b ędą prowadzone zgodnie z 
prawem polskim.  

19.2  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

19.3  Oprócz kapitału zapasowego, do którego przelewa si ę, co najmniej 8 
% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten ni e osi ągnie, co 
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, Spół ka mo że tworzy ć 
równie ż inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub w ydatków, 
w tym na wypłaty przyszłej dywidendy (kapitały reze rwowe). 

ARTYKUŁ 20  

20.1   (uchylony) 

20.2   (uchylony)  

 

ARTYKUŁ 21  

21.1  Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej, Zwycza jne Walne 
Zgromadzenie okre śla dzie ń, według którego ustala si ę list ę 
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akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok  obrotowy 
(dzie ń dywidendy) oraz dzie ń wypłaty dywidendy.  

21.2  Dzie ń dywidendy mo że by ć wyznaczony na dzie ń podj ęcia uchwały albo 
w okresie trzech miesi ęcy licz ąc od tego dnia.  

21.3  Z zachowaniem przepisów prawa Zarz ąd Spółki jest upowa żniony do 
wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidyw anej dywidendy 
na koniec roku obrotowego.  

 

ROZDZIAŁ VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ARTYKUŁ 22  

22.1  Ogłoszenia Spółki, których opublikowania wymagaj ą przepisy prawa, 
ukazywa ć si ę b ędą w Monitorze S ądowym i Gospodarczym.  

22.2  W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznac za likwidatorów 
Spółki i okre śla sposób przeprowadzenia likwidacji.  

22.3  Kompetencje członków Zarz ądu ustaj ą z dniem wskazanym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.  

22.4  Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowuj ą swoje uprawnienia, 
aż do czasu zako ńczenia likwidacji.  

22.5  Wypisy niniejszego aktu mo żna wydawa ć równie ż Spółce i nowym 
akcjonariuszom.” 

§2 

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wej ścia w życie uchwały nr 5/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S. A. z dn.14 wrze śnia 
2016 roku. 
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Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 6/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki   

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. działaj ąc na 

podstawie art. 12 ust. 1 Statutu postanawia powoła ć Pana Per Lundeen na 

stanowisko Członka Rady Nadzorczej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
 
 
 
 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba a kcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 7/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki   

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. działaj ąc na 

podstawie art. 12 ust. 1 Statutu postanawia powoła ć Pana Macieja Georga 

na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 8/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 14 wrze śnia 2016 r. 

w sprawie: ustalenia zasad i wysoko ści wynagrodzenia dla członków Rady 

Nadzorczej Spółki 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. działaj ąc na 

podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH 

uchwala co nast ępuje:  

 

§ 1 

 

Ustala si ę miesi ęczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Arctic 

Paper S.A. w nast ępuj ącej wysoko ści:  

 
a)  Przewodnicz ący Rady Nadzorczej – 20.000,00 zł(słownie: dwadzie ścia 

tysi ęcy złotych) brutto, 
b)  Członek Rady Nadzorczej – 10.000,00 zł(słownie: dzi esi ęć tysiecy 

złotych) brutto, 
c)  Członek Rady Nadzorczej (w tym Przewodnicz ący) za zasiadanie w 

każdym z komitetów Rady Nadzorczej – 2.500,00 zł ( sło wnie: dwa i 
pół tysi ąca złotych) brutto. 

 

§ 2 

 
1)  Wynagrodzenie płatne b ędzie z dołu do 10-go dnia miesi ąca 

nast ępuj ącego po miesi ącu, którego wynagrodzenie dotyczy. 
2)  Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilo ści dni 

pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub od wołania 
nast ąpiło w trakcie trwania miesi ąca kalendarzowego. 

3)  Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (w tym Przewo dnicz ącego) 
obci ąża koszty działalno ści Spółki. Spółka równie ż ponosi inne 
koszty zwi ązane z wykonywaniem obowi ązków przez członków Rady 
Nadzorczej (w tym Przewodnicz ącego), a w szczególno ści koszty 
przejazdów i zakwaterowania. 
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§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 

 

 

 

 


