
Merlin Group Sp6lka Akcyjna z siedzibll w Warszawie 

REGULAMIN ZARZJ\DU MERLIN GROUP SPOLKA AKCYJNA Z 
SIEDZIBA W WARSZAWIE 

§1

ZAKRES I SPOSOB DZIALANIA ZARZJ\DU 

1. Zarzll_d prowadzi sprawy Sp6lki, kieruje jej dzialalnoscill, zarzlldza jej majlltkiem oraz

reprezentuje Sp6lk� na zewnlltrZ w czynnosciach Slldowych i pozaslldowych. Wszelkie zmiany

ZW1llZane z prowadzeniem spraw Sp6lki niezastrzezone przep1sarm prawa lub

postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, nalezll do

kompetencji Zatzlldu.

2. Do skladania oswiadczeri w imieniu Sp6lki uprawnieni sll_: Prezes Zarzlldu jednoosobowo alba

dw6ch czlonk6w Zarzlldu dzialajllcych lllcznie alba czlonek Zarzlldu dzialajllcy lll_cznie z

Prokurentem. W przypadku Zarzlldu jednoosobowego reprezentacja Sp6lki jest

jednoosobowa.

3. Umow� o prac� z czlonkiem Zatzll_du zawiera w 1m1eruu Sp6lki Rada Nadzorcza lub

dzialajllcy z jej upowaznienia czlonek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje si�

innych czynnosci zwill_zanych ze stosunkiem pracy czlonka Zatzll_du.

§2

SKLAD I SPOSOB POWOLYWANIA ZARZJ\DU 

1. Zarzll,d Sp6lki sklada si� od 1 do 3 czlonk6w w tym Prezesa Zarzlldu, jezeli Zarzlld jest

wieloosobowy.

2. Liczb� czlonk6w Zarzlldu okresla uchwala Rady Nadzorczej.

3. Czlonk6w Zarzll_du powoluje, odwoluje oraz zawiesza Rada Nadzorcza, za wyjlltkiem

powolania czlonk6w pierwszego Zatzll_du, powolanych przez zalozycieli Sp6lki.

4. Czlonkowie Zarzlldu powolywani Sll na okres wsp6lnej kadencji, kt6ra wynosi 5 lat.

5. W przypadku zmian w skladzie Zarzlldu, ust�pujllcy czlonek Zarzlldu jest zobowill_zany do

protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi

przez niego dokumentami i innymi materialami dotyczllcymi Sp6lki, jakie zostaly przez niego

spotzlldzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pelnienia funkcji w Zatzll,dzie

Sp6lki alba w zwillzku z jej wykonywaniem.

6. Przejmujllcym sprawy, dokumenty i materialy, o kt6rych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

jest Prezes Zarzlldu lub wyznaczony przez niego inny czlonek Zarzlldu.
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§3

POSIEDZENIA ZARZ,'\-DU 

1. Posiedzenia Zarz:\;du wieloosobowego zwoluje Prezes Zarz:\;du.

2. Na wniosek czlonka Zarz:\;du posiedzenie winno odbyc si� nie p6zniej niz w ci� 7 dni od

daty zgloszenia pisemnego wniosku.

3. Na posiedzeniach Zarz:\;du omawiane s3< biez:\:ce sprawy Sp6lki, w szczeg6lnosci sprawy

wymagaj:\;ce podj�cia uchwaly.

4. Kazdy czlonek Zarz3<du moze Z:\;dac umieszczenia okreslonych spraw w porz:\:dku obrad.

5. Czlonkowie Zarz3<du mog:\: brae udzial w posiedzeniach takze za posrednictwem srodk6w

komunikacji elektronicznej, w taki spos6b, by wszystkie osoby slyszaly si� nawzajem. Takie

uczestnictwo w posiedzeniu Zarz:\;du uwaza si� za udzial danej osoby w posiedzeniu.

6. Pisemne zawiadornienia o planowanym posiedzeniu ZatZ:\;du dor�cza si� czlonkom Zarz:\;du,

co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadornienie powinno zawierac dat�,

godzin� i rniejsce posiedzenia, porz3<dek obrad, wnioski i w formie zal3<cznik6w materialy

dotycz:\;ce spraw obj�tych porz3<dkiem obrad.

7. Prezes Zarz:\;du moze zarz:\:dzic inny spos6b i termin zawiadornienia czlonk6w Zarz:\:du o

posiedzeniu.

8. Przewodnicz:\;cy Rady Nadzorczej uprawniony jest w irnieniu i na podstawie uchwaly Rady

Nadzorczej z�dac zwolania posiedzenia Zarz:\:du Sp6lki i umieszczenia okreslonych spraw w

porz3<dku jego obrad. W posiedzeniu zwolanym z inicjatywy Rady Nadzorczej bierze udzial -

bez prawa glosu - Przewodnicz:\:cy Rady Nadzorczej lub inny, upowazniony przez niego

czlonek Rady Nadzorczej. Posiedzenie odbywa si� w terrninie, o kt6rym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu.

9. Przewodnicz:\;cy Rady Nadzorczej lub upowazniony przez ruego 1lllY czlonek Rady

Nadzorczej ma prawo uczestniczyc - bez prawa glosu - w kazdym posiedzeniu Zatz:\;du, pod

warunkiem uprzedniego powiadornienia o tym Prezesa Zarz�du.

§4
UCHWAI.Y 

1. Zarz:\;d jest zdolny do podejmowania uchwal, jezeli na posiedzeniu obecna jest wi�kszosc

czlonk6w Zarz:\;du, a wszyscy czlonkowie zostali prawidlowo zawiadornieni o posiedzeniu

Zarz3<du.

2. Zarz�d moze takze podejmowac uchwaly w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu srodk6w

bezposredniego porozumiewania si� na odleglosc. Podj�cie uchwaly w tym trybie wymaga

uprzedniego przedstawienia projektu uchwaly wszystkim czlonkom Zarz:\:du, a podj�te
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uchwaly zostaj� przedstawione na najblizszym posiedzeniu Zarz�du z podaniem wyniku 

glosowania. 

3. Uchwaly Zarz�du wieloosobowego zapadaj� zwykl� wi�kszosci� glos6w. W razie r6wnosci

glos6w decyduje glos Prezesa Zarz�du.

§5

PROTOKOLY 

1. Uchwaly Zarz�du s� protokolowane. Protokoly powinny zawierac porz�dek obrad, nazwiska i

imiona obecnych czlonk6w Zarz�du, liczb� glos6w oddanych na poszczeg6lne uchwaly oraz

zdania odr�bne. Protokoly podpisuj� obecni czlonkowie Zarz�du.

2. Protok6l sporz�dza protokolant wyznaczony przez Prezesa Zarz�du sposr6d czlonk6w

Zarz�du lub spoza ich grona.

3. Czlonkowie Zarz�du na wniosek mo� otrzymywac kopie i wypisy z protokol6w.

4. Protokoly oraz podj�te uchwaly przechowuje si� w ksi�dze protokol6w Zarz�du.

§6

OBOWL\ZEK LOJALNOSCI 

1. Czlonkowie Zarz�du zobowi�zani s� zachowywac bezwzgl�dn� lojalnosc i uczciwosc wobec

Sp6lki.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi�zk6w czlonkowie Zarz�du zobo�zani s� do dolozenia

nalezytej starannosci.

3. Czlonek Zarz�du nie moze bez p1semnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzic

dzialalnosci konkurencyjnej, a w szczeg6lnosci zajmowac si� interesami w podrniocie

konkurencyjnym w jakimkolwiek charakterze, w tym uczestniczyc w takim podrniocie jako

czlonek, wsp6lnik, akcjonariusz lub czlonek wladz, ani swiadczyc na rzecz takiego podmiotu

pracy lub uslug na podstawie jakiegokolwiek tytulu prawnego.

4. Kazdy czlonek Zarz�du obowi�zany jest niezwlocznie poinformowac Rad� Nadzorcz� o

kazdym przypadku konfliktu interes6w zaistnialym w �zku z pelnieniem funkcji czlonka

Zarz�du lub o mozliwosci powstania takiego konfliktu interes6w.

§7

POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest regulacj� wewn�trzn� Sp6lki, kt6q nalezy interpretowac zgodnie z

przepisami Kodeksu sp6lek handlowych i postanowieniami Statutu Sp6lki.

2. Niewaznosc lub bezskutecznosc kt6regokolwiek z postanowien niniejszego Regulaminu nie
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powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostalych postanowien Regulaminu. 

3. Zmiana Regulaminu wymaga podj�cia uchwaly przez Zarzll-_d oraz zatwierdzenia przez Rad�

Nadzorczll-_.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie majll-_ przepisy Kodeksu

sp6lek handlowych i Statutu Sp6lki.

5. Regulamin wchodzi w zycie z dniem jego zatwierdzenia przez Rad� Nadzorczll-_.
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