Uchwala Nr)()/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow
EXPO - Lod:i: sr.

Z 0.0.

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie ustalcnia zasad ksztaltowania wynagrodzen czlonkow Rudy Nadzorczcj
Dzialaj~c

na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i mt . 10 uSlawy Z dni a 9 czerwca 20 16 roku

o zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj1}cych ni ekt6rymi Spolkami oraz § 13 LIst 3
lit k) Umowy Spolki , Zwyczaj nc Zgromadzcllic Wsp61nikow Spolki uchwala, co naslypuje:
§I
1. Z tytulu udzia lu w pracach Rady Nadzorczej Sp6lki , w zwi"lzku z petnicniem mandatu

Czlonka Rady Nadzorczej, Czlonkom Rady Nadzorczej Sp6Jki przysluguje miesi~czne
wynagrodzenie.
2. Ustala sif1 mi es i ~czne wynagrodzen ie brullo czlonk6w Rad y Nadzorczej, a ktorym mowa
w pkt 1 w wysokosci:
a) 2 450 z l (slowni e: dwa lysiqce czterysta pittcdziesi'lt zlOlych) dla Przewodnicz'lcego
Rady,
b) 2 200 zl (s lownie: dwa tysi'lce dwieScie zlotych) dl a Sekrctarza Rady;
c) 1 950 zl (slownie: jeden tysi,!c dziewittcset piycdziesi'lt zlotych) dla Czlonka Rady
3. Czlonkom Rady Nadzorczej przysluguje wynagrodzenic, 0 ktorym mowa w pkt I, bez
wzglydu na C7.9stOlliwosc odbywania pos icdzeIi.
,
4. W przypadku gdy powolanie lub odwolanie Czlonka Rady Nadzorczej nast,!pilo w trakci e
miesi'lca kalendarzowego, ·wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w pkt 1, jest obliczane
proporcjonalni e do ilosci dni pctnienia funkcji w tym miesi'lcu. , . '
5, Osoby nicbiorqcc udzialu w Zadnym formalnie zwolanym posiedzeniu Rady Nad zorczej
w danym miesi'}cu z przyczyn nieusprawiedliwianych nie otrzymuj'} wynagrodzenia za ten
miesi'}c. N ieobeenosc ezla nka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega uspraw iedliwieniu
przez Radty Nadzorcz<l w formic uchwaly.
6, Czlonkom Rady Nadzorezej zamieszkalym poza granicami Lodzi moze przyslugiwac zwrot
koszt6w doj azdu na posiedzenie na zasadach okreslonych w uchwale Rady Nadzorczej ,

§2
Traei moc uchwala Nr 16 Zwyczaj nego Zgromadzenia Wsp61nik6w Mittdzynarodowyeh
Targ6w L6dzkieh Sp. z 0.0. z dnia 2 1 ezerwca 2007 r, w sprawie zmiany zasad
wynagradzania czlonk6w Rady Nadzorczej.

§3
Uchwala wchodzi w zyc ie z dniem powzitycia.
Uc h wa l~ podj~to

w glosowaniu jawnym
Pr.lcwodnicz'lcy

Nadzwyczajncgo Zgromadzenia Wspolnikow

Protokol!lnt

