Ue hwal. Nr212017
Nadzwyczajncgu Zgrollladzcnia Wspoinikow
Lodzkicgo Centrum Filmo\",'ego sp.

Z 0.0.

z dnia 9 czerwca 2017 r.
,,: ~pr:lwie ustalcnia 1,3sad ksztaltowunill \\-'ynagrodzcn C'l:lonkow Rady Nad:.wrczej

Dzialaj'}c na po{\slawie art. 2 usc 2 pkt 1 ian. J 0 llstawy z dnia 9 czen...ca 2016 roku
o zasadach ksztahowania wynagrodzcn os6b kicruj<1cych niekt6rymi Spol kami oraz § 36 ust.
2 pkt 2 Aktu 7.alozyc iclskiego Sp61ki. Nadzv.1YCl.aj ne Zgromadzen ie Wspo lnik6w Spolki

uchwala. co nasl~plljC:
§I
1. Z tyt lliu udzialll w pral:ach Rady Nadzorczej Spolki, w z\'.:i'lzku Z pelnicniem mandatu

Czlonka R<Jdy Nadzorczej. Czlonkom Rady Nadzorczej Sp61ki przy~lugujc miesi~cznc
wynagrodzcnie.
2. Cslala sier mi esi'rczne \vynagrodzenic brutto czlonkov,,' Rady NadLorczcj, 0 kt6rym mowa
w pkt 1 W w),sokos(.; i:
a) 400 zl (slownic: cZlerysta zlotych) dla Pr.lewodniczqccgo Rady Nadzor(.;zcj,
b) 300 zl (slownie: trzysta zl01ych) dla pozostalych Czlonkow Rad)' Nadzorczej.
3. Cz.lonkom Rady Nadzorc zcj przyslugujt: wynagrodzenic, 0 kt6rym movl-'a W pkt I, bez
wzgli:du na cz.;:stolliwosc odbywan ia posiedzen.
4. W przypadku gdy powolanic tub odwolanie Czlonka Rad y Na~zorc7.ej nast~pilo w trakcic
miesi'lca kalendarwwego. wynagrodzenit:. 0 ktorym mowa w pkt I. jest obliczane
proporcjonalnie do ilosci dni pelnicnia funkcji w tym miesiqcu,
5. Osoby niebiof'1CC udzialu w zadnym fo rmalnie zwolanym po~iedzeniu Rady Nadzorczej
\V dallym miesi~,cu z przyczyn nieusprawiedliwi onych nie otrzymujq wy nagrodzcnia za ten
micsi'1c. Nicobecilosc czlonka Rady Nadzorczej na posiedzeniu pod lega usprawiedliwieniu
przt.::z Rad~ NadzorcZ4 w form ic uchwaly.
6. Czlonkom Rady Nadzorczej zamil.!szkalym poza grallicami -Lodzi przysluguje zwrol
kOSZlOW' dojuzdu na posiedzenic na zasadach okrcslonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§2
Traci moc uchwala Nr 112016 Nadz\V)'c7.ajncgo Zgromadzenia Wspolnik6w Lodz;kjego
Centrum Filmowego Sp61ka Z 0,0. z dnia 07 lipca 2016 roku w sprawie okrcslenia zasad
wynagradzania Czlonk6w Rady Nadzorczej.

§3
Uchwala wchodz; i w zyc ic z dniem pov.'zi9cia.
Uchwa l ~ podj~to

w glosowaniujawnym
Przcwodnicz~cy

Nadzwyczujnego Zgromnd/.cnia Wspolnikow

'i:Mo"J.
Ewa Mcree

