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Creepy Jar S.A. - Załącznik do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. 

 

WYKAZ ZMIAN STATUTU SPÓŁKI CREEPY JAR S.A. 

 

Brzmienie przed zmianą: 

§19  

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub 

na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 

poniżej.  

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek 

Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany 

porządek obrad. 

Brzmienie aktualne: 

§19  

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2 

niniejszego paragrafu.  

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z 

porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia 

zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. 

 

Brzmienie przed zmianą: 

§19  

9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, 

nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne 

uchwały oraz zdania odrębne. 

 

Brzmienie aktualne: 

§19  

9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, 

nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów 

oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone 

przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. 

 

 

 

 

 



2 

 

Brzmienie przed zmianą: 

§21  

 

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada 

Nadzorcza. 

 

Brzmienie aktualne: 

§21 

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. Liczbę członków Zarządu określa 

Rada Nadzorcza. 

 

Brzmienie przed zmianą: 

§23  

8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska  

i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz 

zdania odrębne. 

 

Brzmienie aktualne: 

§23 

8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska  

i imiona członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na 

poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez 

członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. 


