Uchwala Nr 4/201 7
Zwyczajnego Zgr·o madzcnia Wsp61nik6w
" Bionannpa rk"
S polka 7. ograni czo nq odpowi cdzialn osc il}
z dnia 29 czen"'ca 201 7 r.
w sprawic uSht lenia zasad kszta ltowania wynagrodzcn czlonkow Rady Na dzorczej
Dzia laj,\c na podstawic art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 9 czcrwca 2016 roku
o zasadach ksztaltowania wynab'Todzel1 osob kicnlj<tcych niekt6rymi Spotkami, Zwyczajnc
Zgromadzen ie Wspolnikow Spolki uchwala. CO nastltPujc:
~

1

I. Z tytulu udzialu w pracaeh Rady Nadzorczcj Sp6lki, w zwii\.zku z pclnicnicm mandatu Czlonka
Rady Nadzorclcj. Cz lonkom Rady Nadzorczej Sp61ki przys!uguje miesif,;czne wynagrodzenie.
2. Uslala si~ micsiltcznc wynagrodzenic bnltto czlonk6w Rady Nadzorczej. 0 kt6rym mowa
w pkt 1 w wysokosci 500 zl (slownie: pi~cset zlotych) din kazdego z Czlonk6w Rady Nadzorczej.
3. Czlonkom Rndy Nadzorczej prlysruguje wynagrodzenie. 0 kt6rym mowa w pkt I. bez wzglt(du
na cz~s t otliwo5c odbywania posiedzel1.
4. W przypadku gdy powotanie lub odwolanie Czlonka Rad)' Nadzorczej nast<ijJilo w trakcie
miesi'lca kalcndarzowcgo, wynagrodzcnie. 0 kt6rym mowa \II pkt 1, jest obliczane proporcjonaln ic
do ilo5ci dni pelniel\ia funkcj i w tym miesil\.cu.
5. Osoby niebior<\ce udziaru w iadnym fonnalnie zwolanym posiedzen iu Rady Nadzorczej
w danym miesi<\.cu z przyczyn nieuspraw iedliwionych nie olrzymujq wynagrodzenia za ten miesi<\c.
Nieobecnosc czlonka Rady Nadzorczcj na posiedzcnill pod lcga usprawiedl iw ieniu pr.lCZ R ad~
Nadzorcz<\ w formic uchwaly.
6. Czlonkom Rady Nadzorczej zam ieszkatym poza granicami Lodzi przyShlgUjC zwrot kosztow
dojazdll na pos icdzcnie na zasadach okreS lonych w llchwale Rady Nadzorczej.
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