
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: WAWEL S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne 

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Styczeń 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 143.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sposób głosowania

Uchwała nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje
zaproponowany
porządek obrad.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 064 891 akcji; ------------------------------------------------------
------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,00 %;-------------------------------
------
Łączna liczba ważnych głosów: 1 064 891 głosów;-------------------------------------------------------------------
------
Liczba głosów ?za?: 1 064 891 głosów;---------------------------------------------------------------------------------
-------
Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------------------
-------
Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----------------------------------------------------------------------
-------
Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie
utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5, art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2
Kodeksu
Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie
udziela
Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie
ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych
w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLWAWEL00013.
3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w pełni pokrytych.
4. Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę wynosi 100.000
(słownie: sto
tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i które to
akcje stanowią 6,6678% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.-
5. Spółka na dzień podjęcia niniejszej Uchwały nie posiada akcji własnych Spółki, co oznacza, iż w
sytuacji,
w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały,

PRZECIW
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Spółka
posiadałaby łącznie 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych) i które stanowią łącznie 6,6678% kapitału zakładowego Spółki.
6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego
upoważnienia będzie nie większa niż 56 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście
tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne
Spółki, jak również koszty ich nabycia.
7. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za
wynagrodzeniem
ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane za cenę
nie
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 3
niższą niż 5,00 zł (słownie złotych: pięć) za jedną akcję i nie wyższą niż 560,00 zł (słownie złotych:
pięćset sześćdziesiąt) za jedną akcję.
8. Nabycie akcji własnych, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze
środków
pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel i utworzonego stosownie do pkt.
16
niniejszej Uchwały.-
9. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia
niniejszej
Uchwały do dnia 30 czerwca 2023 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel.
10. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za
pośrednictwem
dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.
11. Akcje własne Spółki mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem zgodnie
z
przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych, w tym akcje własne
Spółki mogą być nabywane według swobodnego uznania Zarządu w szczególności:
a) w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.;
b) w ramach transakcji przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w tym w transakcjach
pakietowych, jak również w drodze odrębnych umów cywilnoprawnych;
c) w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą
skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
d) w inny, prawnie dopuszczony sposób, według uznania Zarządu Spółki;
12. Akcje Spółki nabywane będą w celu ich umorzenia.
13. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem
30
czerwca 2023 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie
wedle własnego uznania od wykonania niniejszej Uchwały. W przypadku podjęcia przez Zarząd
Spółki
którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest
przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej
z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki.
14. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych
zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, do
zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów
dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania
wszelkich
decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie
niniejszej
Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji
własnych
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Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze Uchwale.
15. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Spółki,
stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po
upływie terminu wskazanego w pkt. 9 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 13 niniejszej
Uchwały,
Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz umieści w porządku obrad
punkt
dotyczący podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia
kapitału zakładowego Spółki.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 4
16. Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w
Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu
Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 56 200 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje
własne
nabywane przez Spółkę oraz pokrycie kosztów ich nabycia, stosownie do treści niniejszej Uchwały.
17. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, następuje poprzez
wydzielenie
kwoty w wysokości 56 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy złotych) z
kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i
przeznaczenie jej na kapitał rezerwowy, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, w wyniku czego kapitał
zapasowy ulega zmniejszeniu o kwotę 56 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście
tysięcy złotych).
18. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w pkt. 9 niniejszej
Uchwały,
lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 30 czerwca 2023 roku lub przed
wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z
nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od
wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym
mowa w pkt. 16 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie
rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym
zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności
podejmowania
odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne w
celu ich
umorzenia. Ponadto, stosownie do art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka może
nabywać
akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Dokonanie przez Spółkę nabycia własnych akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8
Kodeksu
Spółek Handlowych wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającej
warunki
nabycia, maksymalną liczbę akcji możliwą do nabycia, okres upoważnienia, nie przekraczający
pięciu lat oraz
maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
podejmuje uchwałę o odpłatnym nabywaniu akcji. Dodatkowo, art. 362 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych
precyzuje, że nabycie akcji własnych Spółki zgodnie m. in. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek
Handlowych
jest możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków między innymi takich jak: pełne pokrycie
nabytych akcji,
łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekraczająca 20% kapitału zakładowego z
uwzględnieniem
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wartości nominalnej pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
Spełniając
powyższe wymagania, Zarząd Spółki zaproponował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie
powyższej uchwały, którą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzy, podejmując stosowną
uchwałę.
Przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki stanowi element zagospodarowania nadwyżek
środków
finansowych posiadanych przez Spółkę, które pochodzą z lat ubiegłych i zgodnie z art. 348 § 1
Kodeksu
Spółek Handlowych mogą być przeznaczone do podziału .
Utworzenie kapitału rezerwowego jest niezbędne w celu zapewnienia finansowania planowanego
skupu akcji
własnych zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 064 891 akcji; ------------------------------------------------------
------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,00 %;-------------------------------
------
Łączna liczba ważnych głosów: 1 064 891 głosów;-------------------------------------------------------------------
------
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 5
Liczba głosów ?za?: 783 442 głosów;------------------------------------------------------------------------------------
------
Liczba głosów ?przeciw?: 188 000 głosów; ----------------------------------------------------------------------------
-------
Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 93 449 głosów;--------------------------------------------------------------
--------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia tekstu
jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając zgodnie z §
15 ust. 6
Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zaproponowane przez Radę Nadzorczą następujące zmiany w
Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:
1) w § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej po ust. 3. dodaje się nowy ust. 4. o następującym brzmieniu:
?4.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w ten sposób, że część członków Rady
Nadzorczej bierze
udział w obradach w trybie stacjonarnym, w miejscu odbywania się posiedzenia, a pozostali
członkowie biorą
udział w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.?
2) § 11 pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
?1) Podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a także
Zastępca
Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
Spółki,?
3) w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej po pkt 1) dodaje się nowy punkt 2) o następującym
brzmieniu:
?2) Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
polega
na tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale poprzez udział i
komunikowanie
się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego
urządzenia (np. umożliwiającego wideokonferencje) oddają głosy, a Przewodniczący lub Zastępca
Przewodniczącego odbiera je i stwierdza wyniki głosowania, które ujęte są w sporządzonym
protokole z
takiego głosowania,?

ZA

Strona 4 z 9



4) w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, dotychczasowe punkty o numerach 2), 3) i 4) otrzymują
nową
numerację ? odpowiednio: 3), 4), 5), przy czym ich treść nie ulega zmianie;
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając zgodnie z §
15 ust. 6
Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zaproponowany przez Radę Nadzorczą tekst jednolity
Regulaminu Rady
Nadzorczej Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
uwzględniający te
zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 6
UZASADNIENIE:
Proponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą i
zgodnie ze
statutem Spółki wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.
Załącznik do Uchwały nr 5:
REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
WAWEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej WAWEL S.A. w
Krakowie,
zwanej dalej WAWEL S.A. lub Spółką.
§ 2
Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu WAWEL S.A. oraz niniejszego
regulaminu.
II SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY
§ 3
1. Rada składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata.
§ 4
1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady
Nadzorczej,
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani z
tych
funkcji przez Radę Nadzorczą.
§ 5
Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i
przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego.
§ 6
Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
2) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej,
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 7
§ 7
Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego.
§ 8
Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy:
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1) dokumentacja prac Rady Nadzorczej,
2) sporządzanie protokołów i uchwał,
3) nadzorowanie archiwizacji prac Rady Nadzorczej,
4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.
III. TRYB PRACY RADY
§ 9
1.Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na
piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w ten sposób, że część członków Rady
Nadzorczej bierze
udział w obradach w trybie stacjonarnym, w miejscu odbywania się posiedzenia, a pozostali
członkowie biorą
udział w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 10
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:
1) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca
Przewodniczącego
(każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu Spółki
lub na wniosek członka Rady Nadzorczej,
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania
wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany
porządek obrad,
2) posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych na 7 dni przed terminem
posiedzenia Rady
Nadzorczej,
3) zawiadomienia winny być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską względnie
faxem na
numer podany przez członka Rady Nadzorczej,
4) do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego posiedzenia Rady
Nadzorczej,
porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia,
5) materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej winny być doręczone członkom Rady Nadzorczej
najpóźniej na 3
dni robocze przed terminem posiedzenia.
§ 11
Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 8
1) Podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a także
Zastępca
Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki,
2) Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
polega na
tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale poprzez udział i
komunikowanie się
za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego
urządzenia
(np. umożliwiającego wideokonferencje) oddają głosy, a Przewodniczący lub Zastępca
Przewodniczącego
odbiera je i stwierdza wyniki głosowania, które ujęte są w sporządzonym protokole z takiego
głosowania,
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3) Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady
Nadzorczej
projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym
podpis
elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
4) Głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie,
5) Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół prezentujący tryb podjęcia uchwały, kto wziął
w nim
udział i wyniki głosowania, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz a na najbliższym kolejnym
posiedzeniu
członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podjęciu uchwały poza posiedzeniem.
§ 12
1.Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności
Przewodniczącego -
Zastępca bądź inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez
Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2.Na początku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia prezentuje protokół z poprzedniego
posiedzenia,
który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej
obecnych na
poprzednim posiedzeniu.
3.W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu Spółki zaproszeni przez
Przewodniczącego oraz inni zaproszeni przez Radę Nadzorczą goście.
4.Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.
5.Uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu
Członków Rady
Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.
6.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów
rozstrzyga
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 13
1.Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady,
wyniki
głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w
protokole.
3.Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz
Sekretarz a
pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym
najbliższym
posiedzeniu.
4.Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu
członkowie Rady
Nadzorczej oraz uczestniczący w posiedzeniu goście.
5.Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 9
IV. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ
§ 14
1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania
Rady
Nadzorczej należy:
1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
rok
obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu
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Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2) Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę
Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3) Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy
podpisuje Przewodniczący lub Zastępca lub też dwóch innych upoważnionych przez Radę
Nadzorczą
członków Rady Nadzorczej.
4) Delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
5) Ustalanie liczby członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na
wniosek
Prezesa Zarządu.
6) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.
7) Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu
art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych
8) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.
2. Rada ma prawo żądania, dla swoich potrzeb, wykonania opinii, ekspertyz i badań w zakresie
spraw
będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków
do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
§ 15
1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne komitety do
badania
poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej
działalności.
Następuje to nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. Członek komitetu może być w każdym czasie
odwołany ze
składu komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Członkowie komitetu wybierają ze swego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący
komitetu
zwołuje posiedzenia komitetu oraz im przewodniczy. W przypadku niemożności zwołania
posiedzenia przez
przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek komitetu upoważniony przez
przewodniczącego.
4. Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie komitetu stałego lub w uchwale o powołaniu
komitetu
doraźnego, do komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 1/2021
str. 10
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej
posiedzenia,
każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego i Sekretarza swój adres
zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów.
Odpowiedni formularz przygotuje pod kierownictwem Przewodniczącego Sekretarz.
2. Domniemuje się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka
Rady adres
i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał.
3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o
zwołaniu
posiedzenia.
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4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1
adresów lub
telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania
niezbędnych powiadomień i informacji.
§ 17
1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym preliminarzem.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną Rady zapewnia Zarząd Spółki.
Tekst jednolity z dnia 18.12.2020 r. obejmujący zmiany zatwierdzone przez NWZA w dniu
12.01.2021 r.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 064 891 akcji; ------------------------------------------------------
------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,00 %;-------------------------------
------
Łączna liczba ważnych głosów: 1 064 891 głosów;-------------------------------------------------------------------
------
Liczba głosów ?za?: 1 064 891 głosów;---------------------------------------------------------------------------------
-------
Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------------------
-------
Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----------------------------------------------------------------------
-------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409
§1 Kodeksu
spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybier N
przewodniczącego Pana Wiesława Latałę.

ZA

Uchwała nr 2
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. 
w Krakowie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Konik.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 064 891 akcji; ------------------------------------------------------
------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,00 %;-------------------------------
------
Łączna liczba ważnych głosów: 1 064 891 głosów;-------------------------------------------------------------------
------
Liczba głosów ?za?: 1 064 851 głosów;---------------------------------------------------------------------------------
-------
Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------------------
-------
Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40 głosów; -------------------------------------------------------------------
--------
Uchwała została podjęta.

ZA
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