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Zarząd Kostrzyńsko- Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna 

 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą 
działając na podstawie art. 399 ksh oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje 

 
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

na dzień 15 grudnia 2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą  
przy ul. Orła Białego 22 

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K-S SSE S.A. 

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych o łącznej 

powierzchni 11,1616 ha, położonych w obrębie Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 6 Statutu Spółki: 

„6. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną, a mandaty Członków Zarządu wygasają 
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu.” 
 

Proponowane brzmienie § 14 ust. 6 Statutu Spółki: 

„6. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w pełnych latach 

obrotowych. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji Członków Zarządu.” 
 

Propozycja dodania ust. 9 w § 14 w następującym brzmieniu: 

„9. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności 
wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec 

Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.” 

 

Propozycja dodania ust. 6 i 7 w § 15 w następującym brzmieniu: 

„6. Uchwały Zarządu są protokołowane stosownie do art. 376 Kodeksu spółek handlowych. 
7. Zarząd Spółki jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie 

Nadzorczej informacji w zakresie i  w trybie określonym w art. 3801 Kodeksu spółek 
handlowych.” 
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Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 5 Statutu Spółki: 

„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.” 

 

Propozycja dodania na końcu ust. 5 w § 18 Statutu Spółki zdania w brzmieniu: 

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”  
 

Propozycja dodania ust. 6 w § 18 w następującym brzmieniu: 

„6. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować 
lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej  nie może ujawniać tajemnic Spółki, także 

po wygaśnięciu mandatu.” 
 

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 Statutu Spółki: 

„1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Podmiot uprawniony.” 
 
Propozycja dodania na końcu ust. 1 w § 19 Statutu Spółki zdania w brzmieniu: 

„Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej i ma obowiązek należytego ich 

organizowania.”  
 

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2-4 Statutu Spółki: 

„2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu 
tajnym, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim 
najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów 
uzupełniających. 
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w 
przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący 
lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. 
4. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Sekretarza Rady i 
Wiceprzewodniczącego.” 
 
Proponowane brzmienie § 19 ust. 2-4 Statutu Spółki: 

„2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym 
posiedzeniu, Rada Nadzorcza dokonuje wyborów uzupełniających.  

3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Sekretarza Rady  

i Wiceprzewodniczącego. 
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, przez zaproszenia, Przewodniczący Rady, a w razie 

jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również 
bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą 

sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 

 

Propozycja dodania ust. 5-7 w § 19 w następującym brzmieniu: 

„5. 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 występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. 

6. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę i 

miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. 



 

7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach 

nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej 
biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.” 

 

Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki: 

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmniej raz na dwa miesiące. 
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny 
wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, złożony na ręce Sekretarza Rady wraz z 
proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od 
dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w 
powyższym trybie wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, 
miejsce i proponowany porządek obrad.” 
 
Proponowane brzmienie § 20 Statutu Spółki: 

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmniej raz na dwa miesiące.”  

 
Propozycja zastąpienia w § 21 wyrazów: „rada” i „nadzorcza” odmienianych w 

różnych przypadkach wyrazami „Rada” i „Nadzorcza” w odpowiednich 
przypadkach. 

 

Propozycja dodania ust. 9 w § 21 w następującym brzmieniu: 

„9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.” 
 

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 12 i 13 Statutu Spółki: 

„12) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków 

lub pokrycia strat, 

13) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa w pkt. 11 i 12,” 

 
Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 12 i 13 Statutu Spółki: 

„12) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku 

albo pokrycia straty, 

13) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania za ubiegły rok 
obrotowy, sporządzanego zgodnie z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych,”  

 
Propozycja zastąpienia kropki na końcu ust.2 w § 22 przecinkiem. 

 

Propozycja dodania pkt 24 w ust. 2 w § 22 w następującym brzmieniu: 

„24) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady 

Nadzorczej.” 

 

Propozycja dodania ust. 3-8 w § 22 w następującym brzmieniu: 

„3.  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę 

ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość 
zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego 

przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych 
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku 

transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie 

umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń 
przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed podjęciem 



 

decyzji przez Radę Nadzorczą Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej 

informacji o: 
1) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji; 

2) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji; 

3) przedmiocie transakcji; 
4) wartości transakcji; 

5) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem 
Spółki. 

 

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej 

sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady 
Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania 

określonych analiz oraz opinii.  
 

5. Walne Zgromadzenie określa w uchwale maksymalny łączny koszt wynagrodzenia 
wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.  
 

6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin wyboru doradcy Rady Nadzorczej określający zasady i 

tryb wyboru doradcy Rady Nadzorczej. 
 

7. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 
 

8. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy 
Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo 

spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.” 
 

Propozycja dodania ust. 6 i 7 w § 23 w następującym brzmieniu: 

„6. Rada Nadzorcza może: 
1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności 

nadzorczych,  
2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady 

Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady 

Nadzorczej). 
7. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, oraz komitet Rady 

Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie 
Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.” 

 

Propozycja dodania pkt 9a w ust. 1 w § 28 w następującym brzmieniu: 

„9a) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady 

Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego,”. 
 

6. Zakończenie obrad. 

 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, 

na zasadach określonych w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej 

("Regulamin") oraz ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 



 

Zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr IX/14/2020 z dnia 11 maja 2020 r., 

uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wykonywania prawa głosu 

drogą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje w formie zdalnej przy użyciu 

narzędzi elektronicznych. 

 

Akcjonariusze uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki będą 

wykonywać prawa głosu również drogą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na 

urządzeniach Akcjonariuszy (smartfon, laptop itp.).  

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu w siedzibie Spółki przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu do dnia 14 grudnia 2022 r. do godz. 15:00. Akcjonariusz powinien przesłać 

Spółce na adres e-mail: wza@kssse.pl:  

a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu,  

b) skan pełnomocnictwa w przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. 

Oryginał pełnomocnictwa Akcjonariusz obowiązany jest dostarczyć Spółce nie później niż przed 

rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, 

Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 r. 

do godz. 11:00, z adresu e-mail: wza@kssse.pl, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres 

e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy. Ponadto 

wiadomością tekstową SMS na numer telefonu wskazany w oświadczeniu Spółka prześle login i hasło 

startowe służące do pierwszego zarejestrowania się do Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło 

potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  

Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do Platformy służy wyłącznie do pierwszego 

zarejestrowania się do tej Platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w 

posługiwaniu się Platformą, Akcjonariusz (lub jego Pełnomocnik) musi zmienić powyższe hasło na 

swoje własne, w sposób opisany w przesłanej instrukcji wraz z loginem i hasłem startowym.  

Spółka przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - za 

pośrednictwem Platformy. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem 
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Platformy, możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia będzie zapewniona za 

pomocą komunikatora tekstowego. 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 

1. wniosek Zarządu Spółki do pkt 4, 
2. wniosek akcjonariusza z dn. 09.11.2022 r., 
3. projekty Uchwał NWZ. 


