Uchwabi nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spj)łki
Toruński Fundu~zPoręczeń Kredytowych w T!lruniu
z dnia. 30..05.2017t,

wsprawie ustalenia zasad kształtowaula wynagrodzeń .czło~ówZarządu Spółki
Na podstawie .art. 2031 ustawy z dtiia 1$ września 2000 r.. Kodeks spółek handlowych
(Dz •. u, :~; 4016 r .. poz;l578 .z. późn .. ·.zm:) .o;az au..2 .ustawy z dnia. 9 czerwca 2016 r.
o zasad.ach Jcszt!J#owania wrnagrod:Zen :osób kie111Jącyc1:r niektórymJspółkami (Dz: U; .z 2016
r. pot. 1202 zpóźn. zm:):Zgrmnadzenie'Wśpólhików uchwala;.co następuje:
Członkow:ieZarządu

§l

zatrudniani S!) na podstaw:ie umowyb świadczenie usług.zarządz!Ulia
na czas pełQienia mandatu cZłonka Zarządu (Umowa), Członkowie Zarządu Spółki
zobowiązani są do osobistego świadczenia usług i nie mogą prowadzić w tym celu
.dZihlalnościgo~odarczej,Treśc•UmoWY pkreślaRadli NadzorczazgpiJnie.z qstawą.z dnia
.9 czerwca. 20l6 .t. o zasadach kształtowania 'WJtlagrodzen osób. kierująpych niektórymi
spółkąrni('(Jstawa) oraz:Zgodriie·z,postanowieniM!i nintejszef uchwal}';
·unrocowanie czło~a Zarządu do· pmwadzenia spraw Spółk:ii jejteprezentowania.wynika
ż aktu powołania tego czło~a do pelhienia funkcji w śkładZie· Zarządu •Spółki,. nie zaś z
tytułU.:Zamteiai obowiązywania l:JnroWY, .oraz, obejrńujeokressprawow;mia przęz.n1ego
tęJ funkcJi w rąrnachprzysruguJącągomu ro;mdatudoN pełnlenia. .
2. Umową .mo:że być rozwiązana przez Spółkę takz.e ~a \\')'powiedzeniem. Spółka mąze
wypowiedzieć Vmowę za wypowiedZeniem ·w szczeg6I11o.~cl z innych przyczyn riiz ·
okręślcme w<ustS. WtakiJn wypądkąSpółka nie}est zobowiązan.ą'dop(jdą\Vanlil.ptzyczyn
wypo~Jęd;zęn!a, Rózvviązariie llll:l.9wY W' taldin p~(l.dku riastępuje z. upływem pktesu
· WYl'ow:ieC!zęl1fąc; 'retmiil: Wy]JoWied2:enia; jeąr z!!lewy od· ~kresu wykonywania Umowy w
Spółce,Jc.ońpZJ'~!ę wo$tamilll dpiu iliiesiącaiwynqsi: .
. . . · .· . . .
·
a) l tniesiąc,je:Zeliokz:es wykonywru:iia timdVVY w Spc5łcel>yłkr:ótszyl)iz 2lata~
b);3 miesiące, .Jezeli Okres wyko!lywania11!lldwy wSpółce ·wynosiłco nąjmhieJ.2.lata;
Do.okresu·w,ykonywania .UmoWy zalicza ąię o~res świadczenia uśługna podstaWie. liniowy
o ~wjadc:~;enie usług zarządzania . obowią"-:l)jącej także beZpośrednio . przed UIJ;lOV\'ą
rozwiązywaną.zę. WYPowiedzeniemlub .umowa.która vzygasła na skutekupływu kadencji.
3. Wprz:Ypadku wygaśnięcia mandatu• na skutek upływukade11cji, śmierci, odwoła'n:la lub
złozenia rezygnacji;, Umowa rozw:iązuje się z ostatnim dniempełnienia F!!nkcji bez. okresu
wypow:ied2:enia1kotiiecznb~cidokonyw!Ulia ·(!odątkowych cżynnosci, z zastrzeieniem, :że
rezygnacją lub odwąłan'ie musi nastąpić na: ostatni c!iień. okresu wY!JoWiedZenia,jeze!inje
jest dokonywane taRże :~;przyczyri.wskazanych ust 5.
4.. W przypadku rozwiązania Unrowy za poroZUmieniem Stron ustalony termin rozwiązania
umo.wy.niemo:żebyć dłuzszyniz3. (trzy) miesiące..
5. :((ażdę. ze Stron ma prawo rozwiązania T)mowy ze skUtkiem natychmiastowrm
w przypadku istotnego naruszenia ptZez drugą Stronę postąnowień Umowy, w tym Spółka
mo:Ze rozwiązać umowę z czło.nkiem zarządu . tak:że· ze skutkiem natychmiastowym
z powodu naruszenia przez członka zarządu podstawowych obowiązk6w Wynikających
z Umowy.
6. Członek Ząrząclu ma prawo wypowiedzenia UmoWY .z. inllych przyczyn niz określona
w ust S, z 3 (trzy} miesięcznym terminem wypowiedZenia, który kończy się w ostatnim.
dniu miesiąca.
h

7. · W razie rozwiązania Umowy w ;związku z ;zaprzestaniem ·pelnhmia funkcJi członkom
Zarządu nie przysługuje odprawa;
·
·
§2

I. Wynagrodzenie całkowite członkl! Zarządu Sp9łki skłądasię HZ:ę~ci s.ta!ej, stanoWiąceJ
wynagrodzenie .miesięczne podstawowe okre$lone kwotower O!"az części zmiennej,.
stanoWiącej wynagrodzeiiie uzupełniające ;za rok obrotowy Spółki.
·
··
2, Cz!ąnkowie Zarzą<iu ()lrzymuJą wynagro.\lzenie, Iilt któte.składa się;
l) częśc stała określona kwotowowot!rępnej ucłlwale RadyNadzorćzej niewyzsza.niz:
a:) dla PrezesaZarządu 9,000 zł;
2) częśc zmienna wynagrodzenia stanoWiąca:
a) dla Prezesa Zarządu do .20%;
wysokośd ą;zęści stałeJ wynagrodzenia w poprzediiim roku obrotowym, przysługującą
po zatWierdzeniu sprawązdania Za.rządu z. działalności Spółki OraZ sPt'awozdaiiia
finansowego Spółki za· ubiegły rok obrotpwy oraz udzieleniu Jemu .~złonkowi organu
zarządzającego absolutorium z wykonania przez Iiięgo obowii}z!ców· .prż~;z
Zgromadzenie Wspólników oraz uzale,żniona odpoziomu realizacji celów ząr:ząd.ązych.
Dopuszcza się . przejsciowe zWiirkszellie · wynagrodz:el)ia •w ·. okresie od:
0.1.09;. do JL12.201T r; na zasadach o!creślMYcll piŹez:. Z:groniadz\lhij) Wsp~lników
w o'drępneJ uchwaJel\.ib uchwale;zmieriiaj~cęj.
3. W przypadku, gdy .Uinowa wskutek1eJ··~awarcia II!P rozwiązania, qhąw:l~\lj~ p~ze~'·
nicpełny miesiąc katęndarz9"YY•· .· WY:Mgr.ot!zerite, Stałe •za dany . miesiąc·. przyslugtde
w kwocie, .o któreJ mqwa w ustc 2. pkt l .. pą<;lzięloneJ przezJiczbę dm w danym miesiącu,
pomnozonej przez liczbę drii obowiąz:y:Wąrii\1 llil1PWY :.vmiesi.ąc:IJ; . . .•• ··
4.. Umowazawarta z !lzłonRiemZarządu inoze przeY(idY"Wt~c platllą.przęi)Vę' w ~wlądpzel)h.l
usług; jetlnilk nie . dłu:Zszą, niz Jó. d~i .W roku, sposób pomniejszania wynagrodze!!ia .
w przypąqku nie · świlidą,ze!lia. usług · oraz · qiJ:OVi'.ią;zki ·. Z.Wiąiillie' z. ustaferiiein
f dokumentowaniemterminu prięrw.. ..·..·..
.•
·
.· .
·
5. WysokOść wynagrodzenia przysługuJącą członkol)l Zarząliu, poprzez ó!creśJeni~ .
Jego wai;tości kwotow~j i p1'bcentowej, okresll. Rada Nadzorcza mocą oqrępriie pąqj~tej
przez siebie l!Chwa{y ll!P u~hwał.
6, Cele zarządcze, wagi i kryle#a. ich ;realiz:acjfókre#()ne ZQ$lały W iit!ączhiku hr 1
do niniejszej uchwały. . . . . . .
·· ...... ·.·. · .. ·. . . .· . . . · ·
. > ·.· . · ·... · . . .
7. Cele zarządcze, wagi. i kryteria khtealizacjinakazdykolejnyrokobrbtow ,Spolki będą
ustalane w drodze zmiany u<;łlwały.Zgtoll,ląd;zeniaWspoinlkó:WSpólkipodejinową.nejw ·
terminie do. dnia .31 paźqziel)lilcą roku obrQt()wego poprzedzającego rok dlaktóiychcele
będą. obowiązywały. W uzasadnio11ycłl PrzY)?ad,kacltną Wn.iosek. Rildy Nadzorpzej1 .tel'lriin
ustalenia. celów zarządczych może zostać przesllnięty nie później riiż do dnia 3) j!ruciriia
toku .poprzedz!ljącejlo rok, dla których cele Pędą obowiązywały.
.
.
8.. Poziom realizacji celów zarząd.!)zych <ikteśiiinyhę<l.zie na p.odstawiewype!nionej przez
członków Zarządu tabeli, kfóreJ Wzór stimowi zaląc;ziiik nr .• 4 •dó niniejszej uchwały
i dołączanej do materiałów na Zwyczl)jnę· Z:gro111at1zenie 'o/spólników; Radl!. Nad.zorczit
zobowiązana jest . do weryfikacji przedłaźonej .przez .członlq5w ..Zarząqą .filformacji ·
.o realizacji celów zarządczych i przedłozenia . pisemnego sprawozdania. wraz
z materiałami na Zwyczajpe Zgromadzenie. Wspólników. W przypadku rozbieżności
w zakresie stopnia realizacji cęlów .zarządc:zych o WYso](oś'cj części· ;zmiennej
wynagrodzenia. decydujeZgromadzenie Wspó!Iiików.
·
.
9. Wygaśnięcie mandatu po upłyWie roku obrotowego ocenianego podwzglęt!c::m wykonania
celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na

warunkach określonych w ust.. l ~s powyzej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku
obrotowego. nie powoduje utraty prawa doi części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach
określonych w t1st. 1·.8, pod wa!'llnkiem. jedn!lkże; :l:e czas pełnienią funkcji w roku
obroh:>wylll był clłutszy niz 6 miesięcy..
l O. Wypłata częściZJl1iennej wynagrodzenia nastąpi wte!1llinleJ0 diii od dnia zatwierdzenia
sprawozdania zarządu z dziąłalności. Spółki oraz .. sprąwązdania finansowego Spółki za
ubiegł)' rok .obrotowy oraz po t~<:izfe]enfu terilu członkowi Zarządu absolutorium z
wykpnania przez niegooboWiązków przei,Zgrotnadzenie Wspólników;·
l L Wypłata. częsci zmienneJ wynagrodzenia p:a!itąpi po rąZ pierwszy w 2018 r: po odbyciu
ZwyczajnegoZgromadzepia rozllczającego•rok.ą~I"QtowY2017.
§.3
Wyp:agro~enie dla cZłonków Zarządu za!n)dnioP:Ych na. podstawie Umów, ustalone
podstawieząsad, o którym mow:aw § 2, obowiąz)'VI'a:ć bę4zie od. dnia l !ipca20J7r,

na

§4

I. V{prqwad;,~:a ~ię: dla. człó)ików Zarządu zakaz pqbjer.ania WJnagtodzenfa z tytułu pełnienia
. fun.kcji cźłonką qt;gąp:u w po(fniiótach źlilei:llyclr (w .~pie kapitałowej) waz zakaz
p$lienfa funk()ji w· orgąp:ach. jakiejkolwiek inneJ spółki !Jąp:dlowej, a, tak:l:e naka;1:
infortnoW:ania prZez członka Zarzącl!l. o. zamiarze ,pełnienia :funl<cji . w organach
ja)dęjkąl\viek .innej spółki . hliiJdlowej 9raz• o. mibyci)l jakichkolwiek :akcji lub udziałóww
innyćli. spólkl!ch,
. ..
.·
· .· · . •
2. Umowa zawarta z członkięmZarządu zaW:{era..zakazyi ąbo~ązki .WSkazane w ust. 1 oraz
może wpi'oWadzic inne ogra(iiqenia dptyczące dźiała!ności człąnkaZI!fZądu..
. •
3. Z:pbowiązuje iię Radę. 'N'adzomzą do i?ktęśle:nla W UmoWie z:aka.zów i ógraniczen,
o ldórych):ttowa W tlst. Ll2 pówyzej, o,bpwiązków $prawozc!awczych •z ich v;Ykonanta
oraz.sankcjj ząnieti!!IeZ.yte wykonarue•
·
§:S
Czło.nkplll Zl!fZąclt+ pzy;y$ługuje pra).Yo do korzystanią z urządzen technicznych i zasobów
stanowiących mienie'Spółkinawarullkachokreslonychw Umowie,

Wppstaci:
l) po$tilwionych. do jego dyspo?:ycji pomieszczen bhti'owych wraz .z vzyposa:l:ei:tiem, w tym,
mJIJ, ~()lllputetem. stacjonarnYlll z; oprogramowaniem i urządzeniamie pezyfery'j:nymi oraz
dostępemc!ointetn~tu,.poilłączonym.clo sieci telefonem•stacjoi:tamym,, ·
·
2) samoc)1odllsll1ZI:J9wegQ,
3) podłączónego do sieci tdefpnu komórkowego,
4) komputera przenośnego z oprogtlilllowaniem i .z nieZbędnym doda(kowym W}'posazeńiem
oraz dostępem . dointetnetu;
5) środków finar1sowych z przeznaczenie111. na pokrycie kosztów użYWania samochodu
pzywatnego do cefów słutbpWJch dpjazd lokalnych (U. na terenie miasta Torunia oraz
powiatu torunśkiego),
6) środków finan5owych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzywania samochodu
pryWatnego. do .celóW słuzboWJch dojazd wYkraczających poza jazdy lokalne,
7) środków finansowych z przeznaćzeniem na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych
kosztów związanych z udziałem w delegacjach, targach; konferencjach, szkoleniach
brani:owych.

l!

(

§6
Uchwaławchodzi

w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczą,cy

ZgromadZenla.·Wspólników
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