
Zarząd Optimus S.A. przekazuje dodatkowo projektowane zmiany w Statucie Spółki, 

które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 3 grudnia 2010 r. 

 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 

 

 

§ 11 w brzmieniu: 

 

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić 

Prezes Zarządu.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić 

Prezes Zarządu.” 

 

§ 12 w brzmieniu: 

 

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, 

która wynosi dwa lata. 

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego 

Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na 

posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej 

połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego 

skład nie wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają 

jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach 

Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos 

decydujący.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata. 

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego 

przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, 

przy czym w przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, w razie 

równości głosów, Prezes Zarządu ma głos decydujący. ” 

 

§ 13 w brzmieniu: 

 

„W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, do składania 

oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i 

jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes 
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Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch Członków Zarządu.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest 

jednoosobowo Członek Zarządu. 

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki 

upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu 

działający łącznie z prokurentem.” 


