
Raport bieżący nr: 7/2021 
Data sporządzenia: 2021-08-26 
 
Temat: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu SANWIL HOLDING S.A. 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu:  
SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 sierpnia 

2021 r. postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 17/VI/2021 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany art. 22 ust. 2 Statutu Spółki poprzez 

skreślenie pkt 13 (szczegóły: raport bieżący nr 5/2021). 

 

Poniżej Emitent przekazuje aktualne brzmienie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki:  

„Art. 22 

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub 

uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji 

przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,  

2) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu,  

3) coroczne badanie i zatwierdzanie: rocznego budżetu, rocznego planu działalności 

gospodarczej, planów finansowych – rocznych i długookresowych, planów marketingowych 

rocznych i długookresowych, rocznego planu zatrudnienia i wynagradzania, oraz ocena 

szczegółowych sprawozdań Zarządu z realizacji tychże planów składanych Radzie Nadzorczej 

po okresie realizacji planu lub na żądanie Rady Nadzorczej w każdym czasie,  

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, 

o których mowa w pkt 1-3,  

5) badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz 

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,  

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub 

zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości 

aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,  

7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,  

8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania 

członków Zarządu lub jeżeli członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich 

czynności,  

9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,  

10) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez spółkę,  

11) /skreślony/,  



12) wyrażenie zgody na restrukturyzację poprzez odłączenie części aktywów stanowiących 

przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,  

13) /skreślony/.” 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 

2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


