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wykonania celu, r6wniei: nie stanowi realizacji celu poniesienie naklad6w przekraczaj<\cych 100%
przy realizacji zakladanego zakresu rzeczowego;
6) zachowanie rentownosci prowadzonej dzialalnosci W oparciu 0 wsp6lczynnik rentownosci
sprzedaiy (RSO) okreslaj'tcy stosunek zysku netto do przychod6w netto na poziomie od 5,5% do
9%. Osi~ni~cie wsp61czynnika RSO ponitej 5,5% nie stanowi wykonania celu;
7) pozyskanie. ze zr6del innych niz budiet Miasta Lodzi, srodk6w na cz~sciowe finansowanie
inwestycji na poziomie co najmniej 20% koszt6w inwestycj i, 0 ile w danym roku obrotowym
pozyskanie takich srodk6w jest niezb~dne. zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, pozyskanie
ww. srodk6w ponitej 20% nie stanowi wykonania celu.
2. Upowai:nia si~ Rad~ NadzorcUl Sp6tki do uszczeg6Jowienia \\I formie uchwaly wag Cel6w
Zarz'ldczych, 0 kt6rych mowa w ust. I. kryteri6w ich realizacji i rozliczania.
3. Minimalny okres swiadczenia ustug na podstawie Umowy w danym roku obrotowym
uprawniaj'lcy do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (szesc) miesi~cy. Do okresu tego
zalicza si~ okres .peinienia funkcji w Zamtdzie Sp61ki na podstawie umowy 0 prac~ . przed
zawarciem umowy 0 kt6rej mowa w § I ust. I.
4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wyplaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania ZarUld u
z dzialalnosci Sp61ki oraz sprawozdania finansowego Sp61ki za ubiegly rok obrotowy, w przypadku
udzielenia Czlonkowi ZafZ<\.du Sp61ki przez Zgromadzenie Wsp61nik6w absolutorium z wykonania
przez niego obowi'lzk6w w tym okresie i wykonaniu Cel6w Zarz<tdczych wskazanych w usC I.
Wynagrodzenie wyptacane jest na podstawie uchwaJy Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji
Celow Zarzfldczych w ubieglym roku obrotowym i usta lenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za
ten rok obrotowy.

§4
I. Umowa zawiera obowiflzek infonnowania przez Czlonka Zar14du Sp6lki 0 zamiarze pelnienia
funkcji W organach innej sp6tki handlowej , nabyciu w niej akcji oraz moi:e przewidywac zakaz
petnienia funkcji W organach jakiejkolwiek innej sp61ki handlowej lub wprowadzac inne
ograniczenia dotycz'lce dzialalnoSci czlonka organu zarUldzaj'lcego.
2. Upowai:nia si~ Rad~ NadzorcUl $p6lki do okreslenia zakaz6w i ograniczen zwi'lzanych
z realizacj'l Umowy oraz obowiC\:Zk6w sprawozdawczych - ich wykonania i sankcji za ich
niewykonanie.
3. Czlonek Zarz'ldu nie moze pobierac wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkcji czlonka organu
w podmi otach zaleznych od sp6tki w ramach grupy kapitalowcj w rozumieniu art. 4 pkt 14
ustawy z dnia 1.6 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsument6w.

§5
I. Sp6tka moi:e udo st ~pnic Czlonkowi Zawtdu Sp6lki uwtdzenia techniczne oraz zasoby stanowiqce
mienie Sp6lki (np. sprz~t komputerowy. telefon kom6rkowy. mieszkanie. samoch6d siui:bowy)
niezb~dne do wykonywania ich funkcji.
2. Upowatnia s i~ Rad~ NadzorcUl SpOiki do okreslenia szczeg61owego zakresu i zasad udost~pniania
Cztonkowi Zarntdu Sp6tki ur14dzen technicznych oraz zasob6w slanowictcych mienie Sp6lki. a takte
limitow kosztow albo sposobu ich okreslania, jakie Sp61ka ponosic b~dzie w zwiqzku
z udost~pnieniem i wykorzystywaniem tych urz<tdzen i zasob6w. W przypadku nie dysponowania
przez Sp6tk~ samochodem sluzbowym dopuszcza s i~ mozliwosc wyrai:enia zgody na uzywanie przez
Czlonka Zarutd u Sp6tki samochodu prywatnego do cel6w stui:bowych.

§6
I. W przypadku wygasni~cia mandatu Czlonka Zarutdu Sp6tki w szczeg61noSci na skutek smie rc i,
odwolania lub zloi:enia rezygnacji umowa rozwi'lzuje s i~ z ostatnim dniem peinienia funkcji bez
okresu wypowiedzenia i koniecznosci dokonywania dodatkowych czynnosci.
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2. Sp6lka oraz Czlonek Zarzl\.d u uprawnieni sl\. do wypowicdzenia Umowy. Term in wypowiedzenia
nie moze bye dluZszy nii 1 Geden) - miesi~c.
3. W przypadku rozwi4zania Umowy w zwiqzku z odwolaniem Cztonka Zarutdu Sp61ki przez
Sp6 lk~ z innych przyc2yn niz naruszcn ie przez niego podstawowych obowi~zk6w wynikajC\cych
2 Umowy, Czlonkowi ZarzC\du Sp6tk i przyznana zostanie odprawa w wysokosci nie wyiszej nil
1 Gedno) - krotnose Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem peinienia przez niego funkcji przez
okres co najmniej 12 (dwunastu) mies i ~cy przed rozwi'lZaniem tej umowy.
4. Odprawa, 0 kt6rej mowa w ust. 3 ni e przysluguje w szczeg61nosci w przypad ku :
a) zlozenia przez Cztonka ZarZ'ldu Sp6lki rezygnacji z pelnienia funkcji ;
b) powolania Czlonka ZarZ'ld u SpOlk i do skladu Zarutdu Sp61ki na nast~pn~ kadencjct;
c) odwolania Czlonka ZarZ4.du Sp61 ki w zwi'lzku ze zmian'ljego funkcji w ZarZ4.dzie Sp6lki ;
d) odwolan ia Czlonka Zal74du Sp61ki w zwi'lzku z rozwi'lzaniem Umowy za porozumieniem stron ;
e) odwolan ia Cztonka Zarutdu Spolki w zwictzku z rozwil\zaniem Umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, 0 ktorym mowa w ust. 2;
f) obj~ia funkcji w zarZ4.dzie innej spolk i, 0 ktorej mowa wart. lust. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czcrwca 20 16 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kierujC\cych niektorymi spolkami
(Oz. U. z 20 16 r. poz. 1202 z pMn. 2m.) lub w podm iocie zalei.nym od Spotki w ramach grupy
kap italowej, w terminie 31 dni od dnia jego odwolania.

§7
I . Oopuszcza sict mozliwose zawarc ia z Czlonkiem Zarutdu Spolki umow 0 zakazie konkurencji.
2. Zakaz konkurencji po zapr..::estan iu petnienia funkcji w ZarZC\dzie Spelki moze bye ustanowiony
jedynie w przypadku pelnienia funkcji prl.ez cztonka organu zarz,\dzaj<lcego przez okres co
najm niej 12 miesi~cy.
3. Umowa 0 zakazie konkurencji moze przewidywac okres zakazu konkurencji nieprzekraczaj'lcy
6 (szesciu) miesi~cy po ustaniu pelnienia fun kcj i w zarzC\.dzie spolki.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy 0 zakazie konkurencj i po rozwil\.zaniu lub
wypowiedzeniu umowy, 0 kt6rej mowa w § 2 liSt. 1 uchwaly.
5. W razie ni ewykonania lub ni enalezytego wykonania przez cztonka organu zarZ4dzajl\.cego sp6tk i
umowy 0 zakazie konkurencji bctdzie on zobowil\.zany do zaplaty kary umownej na rzecz sp61ki,
nie niiszej nii wysokosc odszkodowania przyslugujl\.cego za caty okres zakazu konkurcncji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiC\.zywac przed uplywem termin u, na jaki zostala zawarta
umowa 0 zakazie konkurencji, z dniem obj~cia fu nkcj i przez czlonka organu zaf'Uldzaj <\.cego
w innej sp6lce, 0 kt6rej mowa wart. lust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 20 16 r. 0 zasadac h
ksztahowan ia wynagrodzen os6b kieruj<\.cych niekt6rymi sp6tkami (Oz.U. z 20 16 r. poz. 1202
z pOin zm.) lub w podmiocie za letnym ad Spolki w ramach grupy kapitalowej.

§8
Uchwala wchodzi w zycie z dniem
Uchwata zostala

podj~ta

podj~cia.

w glosowaniujawnym.
PrzcwodniCZltca
Nadzwyczajnego Zgrom ~dzeni a WSpOlnikow
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