
UchwalaNr \ i 12017 
Nadzwyczajncgo Zgromadzcnia Wspalnikaw 

Aqua Park f..-adz sp. Z 0.0. 

z dnia 2l, marca 2017 r. 

w sprawic ustlilenia zasad kszlallowania wynagrodzen czlonka", Rady Nadzorczej 

Dziaiaj,!c 11 <1 podsla\Vi~ art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dn ia 9 czerwca 2016 roku 
o zasadach kszta ltowania wynagrodzcn os6b kieruj!Jcych nickt6rymi Sp6lkami oraz 
§ 13 ust. I pkt 5 Ul110wy SpOlki , Nadzwyczajne Zgromadzcnic Wsp61nik6w Spolki uchwala , 
co nast~puje; 

§ I 
I. Z tytutu udzialll w pracach Rady Nadzorczej Sp6tki, \\' zwi<}zku z peillicil iem mandalu 
Czlonka Rad y Nadzorczej, Czlonkom Rady Nadzorczej Sp61ki prLyslugLlje l1liesi~cznc 

wynagrodzenie. 
2. Ustala si~ miesit;ezne wynagrodzenic brutto czlonk6w Rady Nadzorczej, 0 kt6rym mowa 
w pk t 1 w wysokosc i: 

a) 3.633 zl (siownie: Irzy tysi,!cc szescset Irzydziesci trLy z!ote) dla Prl..ewodnicZ<tccgo 
Rady Nadzorczej. 
b) 3.302 zl (slownie: trzy tysi<}ce trzysta dwa zlote) dla pozostaiych Czlonk6w Rady 
Nadzorczej. 

3. Czlonkom Rady Nadzorczej przysluguje wynagrodzenie. 0 kt6ryrn mowa w pkt I, 
bez wzgl~du na eZI;stotliwosc odbywania posiedzen. 
4. W przypadku gdy powoianie lub odwolanie Czlonka Rady Nadzorczej nast,!pilo 
w trakeie micsi<}ca kalendarzowego. wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w pkt I. 
jest obliczanc proporcjonalnie do ilosci dni pclnienia funkcji w tYr: , miesi~c u. 
5. Osoby niebiorqce udzialu w 7..adnyrn fo rmal nie zwo!anym posicdzeniu Rady Nadzorczej 
w danym miesi'lcu z przyczyn nieusprawicdliwionych nie otrzymuj,! wynagrodzenia za ten 
miesi ~c. Nieobecnosc Czlonka Rady Nadzorezej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu 
przez Rad~ Nadzon:Z<} w fonnie uchwaiy. 
6. Czlonkom Rady Nadzorczej zarnieszkalym poza granicami Lodzi przysluguje zwrot 
kosztow dojazdu na posiedzenie na zasadach okrcslonych w uchwale Rady Nadzorczej. 

§2 
Traei moe uchwala Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp61nik6w Sp6tki z dnia 
I czerwea 20 15 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Czlonk6w Rady Nadzorczej 
Sp6lk i. 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

Uchwa l~ podj~to w glosowaniujawnym. 
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Przcwodnicz:}ca 
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