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Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Eurocash” S.A. 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., 
Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
Panią/ Pana […]. 

 
Uchwała nr 2  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Eurocash” S.A. 

z dnia 25 sierpnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje: 
1) Otwarcie ZWZ; 
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania 

uchwał;  
3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;  
4) Sporządzenie listy obecności;  
5) Przyjęcie porządku obrad;  
6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2019, zawierającego sprawozdanie 

finansowe Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 
roku 2019;  

7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 
2019, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz 
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.; 

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019, 
zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;  

9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2019, 
zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki w roku 2019;  

10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego 
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
Eurocash S.A.; 

11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019;  
12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu 

absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2019;  
13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2019;  
14) Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki; 
15) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki; 
16) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej; 
17) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i 

Rady Nadzorczej Spółki;  
18) Zamknięcie ZWZ. 
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Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurocash S.A. 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2019, zawierającego sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), raportu rocznego Spółki, opinii przedstawionej przez 
biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 28 
lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki 
za rok 2019, zawierający:  
1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 składające się z: (i) 

informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 
31 grudnia 2019 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6.600.468.248 
(sześć miliardów sześćset milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 
czterdzieści osiem) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych 
dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego odpowiednio 
zysk netto w wysokości 174.612.455 (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset 
dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) złotych oraz zysk w całkowitych 
dochodach ogółem w wysokości 176.923.197 (sto siedemdziesiąt sześć milionów 
dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych, (iv) 
jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2019 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę 
1.084.097.183 (jeden miliard osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem 
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z 
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 
wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 67.117.399 (sześćdziesiąt 
siedem milionów sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, 
oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 

2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. 

 
Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za 
rok 2019, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz 

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. 
 

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 
ust. 1 punkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), skonsolidowanego raportu rocznego 
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst 
& Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z 
rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 28 lipca 2020 roku, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny 
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, obejmujący w szczególności:  
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1. skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 
składającego się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z 
sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego sumę bilansową w 
wysokości 7.885.006.965 (siedem miliardów osiemset osiemdziesiąt pięć milionów 
sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku 
zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego 
sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 
roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 79.125.593 (siedemdziesiąt 
dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote 
oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 81.436.334 (osiemdziesiąt 
jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) złote, (iv) 
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 
stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę 
963.399.217 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dwieście siedemnaście) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z 
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 
wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 49.888.992 (czterdzieści 
dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
dwa) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku, 
obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 

 
 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. 

z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019  

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Eurocash 
S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z 
dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym 
postanawia, iż zysk netto za rok 2019 w kwocie 174.612.455 (sto siedemdziesiąt cztery 
miliony sześćset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) złotych, rozdysponowany 
zostanie w ten sposób, że cały zysk netto zostanie przelany na kapitał zapasowy Spółki.  

 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral 
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym 
udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za 
okres wykonywania obowiązków w roku 2019. 
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Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za 
okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi 
Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 
roku 2019. 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi 
Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019. 

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi 
Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 
2019. 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi 
Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 
2019. 
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Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi 
Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 
2019. 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za 
okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi 
Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 
roku 2019. 

 
Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber 
 absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 09 maja 
2019 roku oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09 maja do 31 
grudnia 2019 roku. 

 
Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito 
 dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady 
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Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019. 

 
Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady 
Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019, 
tj. pomiędzy 09 maja a 31 grudnia 2019 roku. 

 

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Renato Arie absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady 
Nadzorczej Panu Renato Arie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019, 
tj. pomiędzy 09 maja a 31 grudnia 2019 roku. 

 
Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ewaldowi Raben absolutorium za 
okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady 
Nadzorczej Panu Ewaldowi Raben absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 
2019, tj. pomiędzy 09 maja a 31 grudnia 2019 roku. 

 
Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção 
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela 
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Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres 
wykonywania obowiązków w roku 2019, tj. pomiędzy 01 stycznia a 09 maja 2019 roku. 

 
Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szwajcowskiemu 
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady 
Nadzorczej Panu Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium za okres wykonywania 
obowiązków w roku 2019, tj. pomiędzy 01 stycznia a 09 maja 2019 roku. 

 
Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Kornasiewicz 

absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 
Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady 
Nadzorczej Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 
roku 2019, tj. pomiędzy 01 stycznia a 09 maja 2019 roku. 

 
Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zmian w Statucie Spółki 

 
Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka 
Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany § 2 
ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że kropka w pkt. (97) zastąpiona zostaje przecinkiem, a po 
istniejącej treści dodane zostają nowe punkty (98) oraz (99): 
„(98) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
(99) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.” 
 

Uchwała nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zmian w Statucie Spółki 
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Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka 
Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany § 
13 Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 10, ust. 12 oraz ust. 14 otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 
 

„10. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 – 16 poniżej, do ważności uchwały Rady Nadzorczej 
wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo 
zaproszeni na jej posiedzenie i aby na tym posiedzeniu było obecnych co najmniej 3 
członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek 
handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 
Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej.” 

„12. W każdym roku obrotowym odbywają się przynajmniej 4 posiedzenia Rady 
Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 

„14. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty 
uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej 
przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady 
Nadzorczej. Do przedstawiania projektów uchwał podejmowanych w trybie, o którym 
mowa w niniejszym ust. 14, postanowienia ust. 9 o zawiadomieniu o posiedzeniu 
Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.” 

 
Uchwała nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki 
 
Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej 
„Spółka”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej 
zmiany wynikające z uchwał nr 21 oraz 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, stanowiący załącznik do 
protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  
 
 

Uchwała nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Eurocash S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 
 
Na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym 
zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A. przyjęte 
uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 lipca 2020 roku: 
 
1. W § 6 Regulaminu w ust. 2 dodane zostaje zdanie 2 o następującym brzmieniu: 
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„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 
 

2. W § 6 Regulaminu ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
 „W przypadku konieczności podjęcia czynności nie cierpiących zwłoki, gdy nie jest 

możliwe zorganizowanie i przeprowadzenie posiedzenia, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym, 
pod warunkiem, że nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz że 
wszyscy Członkowie zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili na to 
zgodę, a w głosowaniu weźmie udział Przewodniczący Rady.” 

 
3. W § 7 Regulaminu ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
 „Głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej przeprowadza się na jej posiedzeniu (w 

tym posiedzeniu, w którym Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w 
szczególności: telefonu i sprzętu do konferencji audiowizualnych) lub poza 
posiedzeniem w formie pisemnej (w tym ostatnim przypadku zgodnie z 
postanowieniami § 6 ust.5 Regulaminu).” 

 
4. W § & Regulaminu ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Członkowie 
Rady Nadzorczej mogą wziąć udział w przyjmowaniu uchwały Rady poprzez oddanie 
głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.” 

 
Uchwała nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 
 

Na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym:  
1. Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o 

treści jak w załączniku do protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki. 

2. Upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia polityki wynagrodzeń, poprzez 
ustalanie: 
a) zasad ustalania oraz wysokości stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, 

premii oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych; 
b) kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, premii oraz 

programów motywacyjnych, a w szczególności ustalania okresów, w których 
członkowie Zarządu Spółki mogą nabyć uprawnienia do otrzymania 
wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasad ich zbywania; 

c) ustalania okresów odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. 


