
 
 

Porządek obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Śląskiego Centrum Logistyki S.A. 

 

Termin: 28 czerwca 2022r. 

Miejsce: siedziba Śląskiego Centrum Logistyki S.A. 

Godzina rozpoczęcia obrad: 14.00 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków. 

4. Przyjęcie porządku obrad WZA. 

5. Omówienie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2021 r. – 

podjęcie uchwał zatwierdzających ww. sprawozdania. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny 

sprawozdania finan. i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2021r.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej  

za 2021r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021r. 

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie Prezesowi Zarządu 

wynagrodzenia uzupełniającego zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: 
 

§ 11 

obecnie brzmi: 

„Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu.”  

proponowane brzmienie: 

„Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu lub zapisu windykacyjnego.” 
 

§ 17 ust 3 

obecnie brzmi: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 

część kapitału zakładowego, (…).” 

proponowane brzmienie: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 

część kapitału zakładowego, (…).” 

 

§ 18 ust 5 



str. 2 

 

obecnie brzmi: 

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. (…).” 

proponowane brzmienie: 

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. (…)” 

 

§ 20 ust 2 

obecnie brzmi: 

„Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków władz lub 

likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności.” 

proponowane brzmienie: 

„Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków władz lub 

likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w innych sprawach, w których 

przepisy szczególne nakazują głosowanie tajne.”  

 

§ 23 ust 1 

obecnie brzmi: 

Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej 

kadencji trwającej 3 (trzy) lata.  Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. 

proponowane brzmienie: 

Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji 

trwającej 3 (trzy) lata.  (…). 

 

§ 26 ust 1 

obecnie brzmi: 

„Do czasu uzyskania statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest 

zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) do kompetencji 

Rady Nadzorczej należy ponadto: (…). 

proponowane brzmienie: 

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: (…).” 

 

§ 27 ust 7 

obecnie brzmi: 

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.” 

proponowane brzmienie: 

dopisać: „ a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.” 

 

§ 28 

obecnie brzmi: 



str. 3 

 

„Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna 

akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) co 

najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami 

Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: 

1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem 

Spółki w okresie ostatnich trzech lat, 

2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki 

lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu 

ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby 

będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo 

bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki,  

3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką 

innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym  

w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za 

wyniki, 

4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co 

najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub 

reprezentującą takiego akcjonariusza,  

5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku 

utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółka lub podmiotem stowarzyszonym ze 

Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, 

prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego 

takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki 

handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni 

rok obrotowy, 

6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była 

wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, 

7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której 

członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,  

8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, 

9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, 

prokurenta lub osób, o których mowa w pkt. 1-8 powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa 

krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.” 

proponowane brzmienie: 

skreślenie w całości treści § 28 

ulegają zmianie numeracje kolejnych § o jeden numer w górę. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ŚCL S.A. na trwającą 

kadencję 2020-2023. 

13. Wolne wnioski i dyskusja 

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

 

          Prezes Zarządu 
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