UCHWALA Nr

1/ 12019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow
,,Lodzkiego Centrum Filmowego" Spolka z 0.0.
z dnia 21 rnaja 201 9 r.

/I

w prawie: zmiany uchwaly Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w
,,6dzkiego C'entrum Filmowego" sp. z 0.0. z dnia 26.04.2019 r.
w sprawie wymogdw stawianych kandydatom na cztonka Zarzqdu Spolki oraz zasad
ks taltowania wynagrodzen Prezesa Zarzqdu Sp6lki
odstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20 16 r. o zasadach ksztaltowania
grodzen os6b kierujqcych niektorymi spolkarni, art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia
r. o gospodarce komunalnej oraz 5 36 ust. 2 pkt 2 Aktu Zalozycielskiego Spolki,
yczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spotki
uchwala, co nastqpuje:

wale Nr 212019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow ,,Lodzkiego Centrum
ego" sp. z 0.0. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogow stawianych
om na czionka Zarz~du Spolki oraz zasad ksztattowania wynagrodzen Prezesa
Spriiki wprowadza siq nastqpujqce zmiany: uchyla siq dotychczasowq treic 8 10 i
stqpujqce brzmienie:
siq dotychczasowq treSC $ 7 1st. 4 lit. e tiret czwarty i nadaje nastqpujqce

I

ohejmo~~~miern
innych .slanowi,~k i ,filnkcji, wykony~)aniern i podejrnowaniern
ou'atkotlych z ~ ~ j gzarohkowych
i.
i niezurohko~ych,o ile moye to rodzii. wqtpliwoici co do
uru.\.zeniu zuk~lzz/konkurencji lub/i zaistnieniu konfliktu interesdw wohec Spolki - bez
przedniej, ~)j~ru5nej
i pisemnej zgo~lyRudy Nuu'zorczcj Spdlki ".

,-

yla sig dotycl~czasowqtreic tj 10 i nadaje siq nastqpujqce brzmienie:
Jchwuiu ~ ~ c h o d z iw 2ycie z dniem pocljfcia, z mocy oho~liqzujqcq od

~ ' jprzez
i
Zarzqd Slxilki C'eMw Zurqdczych za 2018 r. mqjy zasto,sowanie
Nr 1/20]7 Nadzwycz~!jncgoZgromadzenia Wsp6lnikdw Spdlki z dnia
M I spr~lwiewynzogciw sluwic~nycahkandydatom nu czionka Zarzqdu Spdlki
towarziu ~vynagrodzeniu Prezesa Zarzqdu Spdiki, zmienionej uchwalq
1.1ycz~!jnegoZgromudzeniu Nspdlnik(iw z dnia 31 grzddniu 2018 r.
zdjqqm nu dzien 31.12.2018 r. "

Przewodniczqca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikbw
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