PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKT NR 1
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne
Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie
………………….. .

wybiera

na

Przewodniczącego
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Walnego

Zgromadzenia

PROJEKT NR 2
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 3
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok
obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się
z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 162 245 tys. zł;
3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku wskazującego zysk netto w kwocie 45 588 tys. zł;
4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 39 837 tys. zł;
5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do
dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 16 640 tys. zł;
6) dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 4
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Comarch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 5
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek
Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu
Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch
S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 444 875 tys. zł,
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto grupy
kapitałowej w kwocie 75 723 tys. zł,
3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego
całkowity dochód ogółem w kwocie 87 738 tys. zł,
4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 81 483 tys. zł,
5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 9 200 tys. zł,
6) informacji dodatkowych i objaśnień.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 6
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 7
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z
działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 –
31.12.2016 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek
Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza:
1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2016
roku,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 8
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15
pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 45 588 464,11
zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt cztery złote 11/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:
1)
część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów
dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę
dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za
jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 31 lipca 2017
roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk.
Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 sierpnia 2017 roku;
2)
pozostała część zysku netto w kwocie 33 388 440,61 zł (trzydzieści trzy
miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 61/100)
zostaje przekazana na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 9
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 10
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 11
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 12
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 13
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 14
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 15
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 16
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od
dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 17
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 18
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od
dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 19
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 20
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od
dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 21
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od
dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 22
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 23
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady
Nadzorczej Comarch S.A.
Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne
Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Comarch S.A. postanawia dokonać następujących zmian w
Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:
1. Występujące w treści Regulaminu Rady Nadzorczej słowo „ComArch” zastępuje
się słowem „Comarch”.
2. W § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej litera i) otrzymuje
następujące brzmienie:
i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości;
3. W § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, po literze m), dodaje się
litery n) oraz o), w następującym brzmieniu:
n) wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub
radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Comarch, zgodnie z zasadą
szczegółową II.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem
powiązanym, zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje
oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie
podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w
skład Grupy Kapitałowej Comarch.
4. Dotychczasowy § 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje
następujące brzmienie:
„3. Raz w roku zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której
zawarte są:

a) ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Comarch, z uwzględnieniem
oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance
oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne
mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania
finansowego i działalności operacyjnej;
b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej
informacje na temat: składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełniania
przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, liczby posiedzeń
Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej
samooceny pracy Rady Nadzorczej;
c) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w
Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
d) ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie
działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016, albo informacja o braku takiej polityki.
Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.”
5. Dotychczasowy § 13 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes
Spółki. Zgodnie z rekomendacją V.R.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016 członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności
zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania
konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka
organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien
niezwłocznie go ujawnić.”
6. Dotychczasowy § 13 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje
następujące brzmienie:
„4. Każdy z członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wyboru
powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu kryteriów
niezależności członka Rady Nadzorczej określonych w zasadzie szczegółowej
II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zarząd informuje o tym członków Rady Nadzorczej
na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji
członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o
powiązaniach z takim podmiotem w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na
którym otrzymali informację Zarządu.
Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek bez wezwania Spółki aktualizować
przekazane wcześniej oświadczenie w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w
zakresie spełniania lub niespełniania kryteriów niezależności.

Informacje na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów
niezależności są umieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z zasadą
szczegółową I.Z.1.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.”
7. W § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ust. 7 i 8 o
następującym brzmieniu:
„7. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016 członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby
mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji
lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
8. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016 w przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady
Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać
zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten
temat.”
8.

Dotychczasowy § 14
następujące brzmienie:

Regulaminu

Rady

Nadzorczej

otrzymuje

„1. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku oraz na podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25
kwietnia 2016 r., członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do sporządzenia listy
osób blisko z nimi związanych oraz do przekazania jej Spółce, jak również do
informowania Spółki o zmianach w tym zakresie.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 2, 3, 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz na
podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r., członkowie
Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane są zobowiązani do
przekazywania Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o każdej
transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub
instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych
powiązanych z nimi instrumentów finansowych – jeśli wartość takiej transakcji lub
suma wartości transakcji przekracza 5 000 euro. Obowiązek powiadomienia o
transakcji ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta
łączna kwota 5 000 euro w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w
wysokości 5 000 euro oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji
wszystkich transakcji. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do
przekazywania informacji o transakcjach niezwłocznie, jednak nie później niż w
ciągu dwóch dni roboczych po dniu transakcji.
3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., członkowie
Rady Nadzorczej są zobowiązani do pisemnego powiadomienia osób blisko z nimi
związanych o ich obowiązkach wynikających z § 14 ust. 2 niniejszego Regulaminu
oraz do przechowywania kopii tego powiadomienia. W przypadku pojawienia się

nowych osób blisko związanych, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do
pisemnego powiadomienia ich o obowiązkach wynikających z § 14 ust. 2
niniejszego Regulaminu oraz sankcjach za naruszenie tych obowiązków, a także do
przechowywania kopii tego powiadomienia. Oświadczenie podpisane przez osobę
blisko związaną należy przekazać do Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 7 dni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Spółce zgody na
przetwarzanie przez Comarch S.A. danych osobowych każdej osoby blisko
związanej, w tym danych teleadresowych, do celów związanych z realizacją przez
Comarch S.A. obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku.
5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru
zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania z
pełnionej funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w
trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w
szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki
uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad
określonych przez Walne Zgromadzenie.
8. Dwóch członków Rady Nadzorczej zobowiązanych jest do uczestniczenia w
obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują między
sobą osoby, które będą reprezentowały Radę Nadzorczą na Walnym
Zgromadzeniu.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien dokładać wszelkich starań aby uczestniczyć
w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
10. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród
wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych.
11. Członkowie delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego i
indywidualnego wykonywania nadzoru ustala Rada Nadzorcza.”
§ 2.

W związku ze zmianami w Regulaminie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1,
Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala jednolity tekst Regulaminu Rady
Nadzorczej o następującej treści:
„Regulamin Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie
(Spółka)
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
Statutu, zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących w
Spółce oraz niniejszego Regulaminu.
II. Skład i sposób powoływania
§ 2.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 - 7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy
lata.
3. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej –
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeb także Sekretarza
Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.
§ 3.
1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
§ 4.
1. W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 KSH, został złożony prawidłowy
wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest
przy zastosowaniu niżej określonych zasad:
a)

wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa
akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej
taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji
reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków
Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 2 ust. 1
niniejszego Regulaminu;

b)
c)
d)

e)
f)
g)

akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka
Rady Nadzorczej, nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków
Rady Nadzorczej;
Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne
umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach;
grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru
przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę
tworzących
grupę
akcjonariuszy
z wyszczególnieniem liczby
reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy
do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą
podpisuje;
wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje
się zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz
protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia;
mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy)
akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt. a), obsadza się w drodze
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy
nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
§ 5.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
a) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej;
b) prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej; oraz
b) otwiera obrady Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego funkcje te sprawuje Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej.
3. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza może wybierać komitety nadzorujące
określony sektor działalności Spółki, w szczególności komitet ds. audytu.
4. Komitety te mogą odbywać odrębne posiedzenia. Komitety mogą podejmować
uchwały, których przedmiotem mogą być wnioski pokontrolne dotyczące
funkcjonowania Spółki.
III. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej
§ 6.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd lub
inny członek Rady Nadzorczej może żądać od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek posiedzenia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia w
terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.

Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie
wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie.

ze

zdaniami

powyższymi

2. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany przez podmiot zwołujący
posiedzenie Rady Nadzorczej i wraz z materiałami jest przekazywany członkom Rady
Nadzorczej 3 (trzy) dni przed planowaną datą posiedzenia, chyba że zachodzą
okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu.
3. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej może być zmieniony lub uzupełniony w
trakcie posiedzenia jedynie w następujących sytuacjach:
a) są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej;
b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla
uchronienia Spółki przed szkodą;
c) podjęcia uchwały w przedmiocie konfliktu interesów.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku
obrotowym.
§ 7.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych. W przypadku
równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady
Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy co
najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w
drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą
zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax,
poczta elektroniczna bądź wykorzystanie sieci “Internet” w inny sposób,
telekonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 4 będą ważne,
gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady
Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem
odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego
Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego
przewodnictwem.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej.
§ 8.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 4 i
6, jest niedopuszczalne w sprawach opisanych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek
Handlowych.
§ 9.
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Zarząd
Spółki jest zawiadamiany o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może zapraszać wskazanych członków Zarządu do uczestniczenia
w danym posiedzeniu.
3. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza jest informowana przez Spółkę o
bieżących wynikach finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz o istotnych
sprawach dotyczących działalności Spółki, w tym - jeśli uzasadnia to sytuacja Spółki o ryzyku związanym z działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej,
które dotyczą odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków
Zarządu.
§ 10.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać
ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej
oraz wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
2. Protokół może zostać sporządzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jak również ze
względów technicznych po jego zakończeniu. Protokół podpisują wszyscy obecni na
danym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisu protokołu
powinna być uzasadniona i włączona do protokołu.
3. Dla swej ważności protokół powinien być podpisany przez co najmniej dwóch
członków
Rady
Nadzorczej,
w
tym
przez
Przewodniczącego
lub
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
IV. Zadania Rady Nadzorczej
§ 11.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)
b)
c)

ocena
rocznego
sprawozdania
finansowego
Spółki
oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Comarch;
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału
zysku albo pokrycia strat;
składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt a) i b);

d)
e)

f)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia;
dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch; Rada Nadzorcza może
podjąć uchwałę w przedmiocie określenia ostrzejszych niż wymagane
przepisami prawa kryteriów niezależności biegłego rewidenta;
zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady
Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani,
złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich
czynności;
wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego;
wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości;
wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w
art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień
wynikających ze stosunków pracy;
zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki;
opiniowanie przedkładanych przez Zarząd i akcjonariuszy projektów
uchwał Walnego Zgromadzenia;
wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub
radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Comarch, zgodnie z
zasadą szczegółową II.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2016;
wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z
akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w
Spółce lub podmiotem powiązanym, zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.5
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza
przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na
interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje
typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w
skład Grupy Kapitałowej Comarch.

3. Raz w roku zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której zawarte są:
a)

ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Comarch, z uwzględnieniem
oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance
oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne
mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania
finansowego i działalności operacyjnej;

b)

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej
informacje na temat: składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełniania
przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, liczby

posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
c)

ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w
Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

d)

ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie
działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2016, albo informacja o braku takiej
polityki.

Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.
4. W celu wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać
wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i
wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
5. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonywania niezbędnych
ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem nadzoru i kontroli.
§ 12.
Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie. Może jednak delegować
członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych
czynności nadzorczych.
V. Konflikt interesów
§ 13.
1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes
Spółki. Zgodnie z rekomendacją V.R.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2016 członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności
zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu
interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w
przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych członków
Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach
dotyczących danej sprawy. W przypadku wątpliwości Rada Nadzorcza podejmuje
uchwałę w przedmiocie istnienia konfliktu interesów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji na temat działalności Spółki lub podmiotów wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Comarch uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wyboru powinien
złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu kryteriów niezależności

członka Rady Nadzorczej określonych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zarząd informuje o tym członków Rady Nadzorczej na
piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji członkowie
Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach z
takim podmiotem w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali
informację Zarządu.
Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek bez wezwania Spółki aktualizować
przekazane wcześniej oświadczenie w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w
zakresie spełniania lub niespełniania kryteriów niezależności.
Informacje na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów
niezależności są umieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z zasadą
szczegółową I.Z.1.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego i indywidualnego sprawowania
nadzoru nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek organu spółki
kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz
ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % udziałów lub akcji
bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
6. Zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka Rady Nadzorczej
delegowanego do stałego i indywidualnego sprawowania nadzoru podejmuje Rada
Nadzorcza.
7. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016 członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby
mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji
lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
8. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016 w przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady
Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia
w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
VI. Obowiązki członków Rady Nadzorczej
§ 14.
1. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz
na podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r., członkowie
Rady Nadzorczej są zobowiązani do sporządzenia listy osób blisko z nimi związanych
oraz do przekazania jej Spółce, jak również do informowania Spółki o zmianach w
tym zakresie.

2. Zgodnie z art. 19 ust. 2, 3, 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz na
podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r., członkowie
Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane są zobowiązani do przekazywania
Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o każdej transakcji zawieranej
na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub
do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów
finansowych – jeśli wartość takiej transakcji lub suma wartości transakcji przekracza
5 000 euro. Obowiązek powiadomienia o transakcji ma zastosowanie do każdej
kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 euro w trakcie
jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 euro oblicza się poprzez
dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Członkowie Rady
Nadzorczej zobowiązani są do przekazywania informacji o transakcjach niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po dniu transakcji.
3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., członkowie Rady Nadzorczej są
zobowiązani do pisemnego powiadomienia osób blisko z nimi związanych o ich
obowiązkach wynikających z § 14 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz do
przechowywania kopii tego powiadomienia. W przypadku pojawienia się nowych osób
blisko związanych, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do pisemnego
powiadomienia ich o obowiązkach wynikających z § 14 ust. 2 niniejszego Regulaminu
oraz sankcjach za naruszenie tych obowiązków, a także do przechowywania kopii
tego powiadomienia. Oświadczenie podpisane przez osobę blisko związaną należy
przekazać do Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Spółce zgody na
przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych każdej osoby blisko związanej, w tym
danych teleadresowych, do celów związanych z realizacją przez Spółkę obowiązków
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru
zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania z
pełnionej funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie
kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w
szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki
uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad
określonych przez Walne Zgromadzenie.
8. Dwóch członków Rady Nadzorczej zobowiązanych jest do uczestniczenia w
obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują między
sobą osoby, które będą reprezentowały Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu.

9. Członek Rady Nadzorczej powinien dokładać wszelkich starań aby uczestniczyć w
posiedzeniach Rady Nadzorczej.
10. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych
przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych.
11. Członkowie delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego i
indywidualnego wykonywania nadzoru ustala Rada Nadzorcza.
VII. Postanowienia końcowe
§ 15.
1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.”

PROJEKT NR 24
UCHWAŁA NR [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Comarch S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1.

W art. 8 ust. 4 lit. c) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem.

2.

W art. 8 ust. 4 dodaje się lit. d):

„d) zbycie na rzecz osoby prawnej prawa polskiego albo obcego albo jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej prawa polskiego albo obcego, w
tym w szczególności na rzecz ułomnej osoby prawnej prawa polskiego albo obcego
(„Struktura”) kontrolowanej w rozumieniu art. 8 ust. 5 Statutu wyłącznie przez
akcjonariusza wnoszącego (zbywającego) akcje imienne uprzywilejowane do
Struktury („Akcjonariusz Wnoszący”) albo (współ)kontrolowanej wyłącznie przez
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo lub małżonka Akcjonariusza Wnoszącego albo
wyłącznie przez niektóre lub wszystkie z tych osób („Osoba bądź Osoby Bliskie”) i
Akcjonariusza Wnoszącego łącznie („Struktura Kontrolowana”) oraz zbycie akcji
imiennych uprzywilejowanych przez jedną Strukturę Kontrolowaną na rzecz innej
Struktury Kontrolowanej.”
3.

Dodaje się nowe ust. 5 i 6 w art. 8:

„5. Struktura jest Strukturą Kontrolowaną w przypadkach, gdy:
a) Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie dysponuje(ą) bezpośrednio
lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, akcjonariuszy,
udziałowców, członków spółdzielni i tym podobnych organach właścicielskich
Struktury będącej osobą prawną, a jednocześnie na mocy właściwych przepisów
prawa albo postanowień statutu albo umowy spółki, spółdzielni i tym podobnej osoby
prawnej będącej Strukturą Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie
jest (są) uprawniony(e) do powoływania i odwoływania co najmniej większości
członków organu wykonawczego Struktury (zarządu, rady administracyjnej itp.) i
zarazem większości członków organu nadzoru i/lub organu rewizyjnego (komisji
rewizyjnej), zaś w razie funkcjonowania w Strukturze monistycznego organu
kolegialnego zarządczo-nadzorczego Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby
Bliskie jest (są) uprawniony(e) do powoływania i odwoływania co najmniej większości
członków tego organu;
lub
b) Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie są bezpośrednio albo
pośrednio jedynymi wspólnikami jawnymi, jedynymi komplementariuszami lub

stanowią według kryterium prawa głosu większość komandytariuszy albo
akcjonariuszy w spółce osobowej stanowiącej Strukturę, z tym że jeżeli są oni
komandytariuszami albo akcjonariuszami, wówczas Struktura jest Strukturą
Kontrolowaną tylko wówczas, jeżeli komplementariuszem jest jedynie Akcjonariusz
Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie albo jedynie spółka bądź spółki w 100%
zależne od Akcjonariusza Wnoszącego i/lub Osoby bądź Osób Bliskich.
6. W przypadku gdy Struktura straci cechy Struktury Kontrolowanej, z dniem utraty
wyłącznej (współ)kontroli nad Strukturą przez osoby wymienione w ust. 4 lit d),
wygasa uprzywilejowanie akcji imiennych, związane z prawem głosu na Walnym
Zgromadzeniu, w odniesieniu do tych akcji imiennych, które są w posiadaniu
Struktury.”
4.

Dotychczasowy ust. 5 w art. 8 otrzymuje oznaczenie „7”.

5.

W art. 8 dodaje się ust. 8:

„Postanowień ust. 7 nie stosuje się w przypadku zbycia (wniesienia, nabycia w
wyniku spadkobrania) akcji imiennych uprzywilejowanych w sytuacjach wskazanych
w art. 8 ust. 4 lit. a) do d).”
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z
chwilą wpisu do rejestru.

Uzasadnienia do uchwał:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd
w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek
Handlowych.
2. Projekty uchwał nr 1 – 22 dotyczą zwykłego przedmiotu obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, a ich przedstawienie wynika z obowiązków nałożonych
przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektu uchwały nr 23 jest motywowane dostosowaniem
postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Comarch S.A. do aktualnych regulacji
prawnych związanych z funkcjonowaniem tego organu.
4. Przedstawienie projektu uchwały nr 24 wiąże się z kwestiami tzw. następstwa
pokoleniowego oraz koniecznością kompleksowego uregulowania kwestii
związanych z „wewnętrznym” tj. zamykającym się w ramach struktur zarządzania
majątkiem rodzinnym, obrotem akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do
głosu, a zatem kwestiami związanymi z alokacją akcji Spółki należących do
Państwa Janusza i Elżbiety Filipiak w ramach rodzinnych struktur majątkowych.
W ocenie Zarządu, dla utrzymania pozycji Spółki jako lidera na polskim i
zagranicznych rynkach branży technologicznej i informatycznej oraz zapewnienia
jej perspektyw dalszego rozwoju znaczenie istotne ma m.in. przyjęcie rozwiązań
statutowych związanych z tzw. następstwem pokoleniowym dotyczącym Rodziny
Państwa Filipiak.
Założyciel Spółki Pan Profesor Janusz Filipiak wraz z małżonką Panią Elżbietą
Filipiak, odgrywa w Spółce rolę szczególną i jest zarówno autorem jej sukcesu
jak i gwarantem dalszego stabilnego rozwoju Spółki. W połączeniu ze wskazanym
wyżej zagadnieniem tzw. następstwa pokoleniowego, uzasadnionym jest, celem
zapewnienia strategicznej stabilizacji sytuacji właścicielskiej Spółki, wprowadzenie
regulacji dotyczących „wewnątrzrodzinnego” obrotu akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi co do głosu. Zarząd pragnie przy tym nadmienić, że
przedmiotowe uregulowania dotyczące akcjonariusza będącego jednocześnie
Założycielem Spółki oraz akcjonariuszem o charakterze strategicznym, jest
warunkiem niezbędnym dla zapewnienia Spółce dalszego rozwoju i stabilności.
Wynika to przede wszystkim z realizowanej przez tego akcjonariusza określonej
polityki nadzoru właścicielskiego wobec Spółki oraz osobistego zaangażowania w
dbałość o jej interesy. Istotnym elementem wartości Spółki jest także
wypracowany model biznesowy (struktura organizacyjna, system zarządzania
kadrą i sposoby jej pozyskiwania) oraz renoma, która w części opiera się na
rozpoznawalności kluczowych osób w Spółce. Bezsprzecznym jest fakt, że
zmniejszenie wpływu Pana Profesora Janusza Filipiaka na kierunek działalności
Spółki miałoby negatywny wpływ na jej sytuację oraz wyniki. Tym samym
zachowanie uprzywilejowania akcji Założyciela (wraz z jego małżonką Panią
Elżbietą Filipiak) na wypadek tzw. transferów międzypokoleniowych i tworzenia
struktur rodzinnych zarządzania majątkiem jest w pełni uzasadnione ważnym
interesem Spółki. Zgodnie z proponowanymi zapisami akcje imienne
uprzywilejowane co do głosu zachowują ten walor tylko tak długo jak pozostają
albo w osobistym majątku Założycieli albo też w majątku ich spadkobierców, czy
też w majątku Struktur Kontrolowanych przez Założycieli albo przez ich Osoby
Bliskie. Chodzi tutaj zatem o wprowadzenie mechanizmów efektywnego

zarządzania majątkiem rodzinnym Założycieli z uwzględnieniem zagadnienia tzw.
następstwa pokoleniowego.

