REGULAMIN ZARZ DU
SPÓ KI POD FIRM

E-MUZYKA SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB

W WARSZAWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin okre la zasady oraz tryb dzia ania Zarz du spó ki pod firm e-Muzyka
Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie (dalej „Spó ka” lub „e-Muzyka”).
2. Zarz d e-Muzyki (dalej „Zarz d”) jest statutowym organem e-Muzyki i dzia a na podstawie
przepisów Kodeksu spó ek handlowych, Statutu Spó ki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Zarz d dzia a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Rad
Nadzorcz .
§2
1.

Do kompetencji Zarz du nale wszystkie sprawy zwi zane z reprezentacj i prowadzeniem
spraw Spó ki, które nie s zastrze one w Kodeksie spó ek handlowych lub w Statucie Spó ki
dla innych organów.

2.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spó ki Cz onek Zarz du powinien dzia
w
granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji,
analiz i opinii, które w rozs dnej ocenie powinny by w danym przypadku wzi te pod uwag
ze wzgl du na interes Spó ki. Przy ustalaniu interesu Spó ki nale y bra pod uwag
uzasadnione w d ugookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli,
pracowników Spó ki oraz innych podmiotów i osób wspó pracuj cych ze Spó
w zakresie
jej dzia alno ci gospodarczej.

3.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki i Rada Nadzorcza Spó ki nie mog
Zarz dowi wi
cych polece dotycz cych prowadzenia spraw Spó ki.

wydawa

§3
1.

Zarz d kieruje dzia alno ci Spó ki, zarz dza jej maj tkiem oraz reprezentuje Spó
zewn trz przed s dami, organami w adzy i wobec osób trzecich.

2.

Do zakresu dzia ania Zarz du nale y w szczególno ci:

na

a) wyst powanie w imieniu Spó ki i reprezentowanie jej wobec w adz, urz dów, instytucji i
osób trzecich,
b) zawieranie umów i zaci ganie zobowi za oraz rozporz dzanie maj tkiem Spó ki,
c) zwo ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadze
proponowanie porz dku obrad i przygotowywanie projektów uchwa ,

Akcjonariuszy,

d) organizacja pracy oraz ustalanie pracownikom wynagrodzenia w oparciu o obowi zuj ce
w Spó ce zasady wynagradzania i regulamin organizacyjny, a tak e przyznawanie nagród,
e) branie udzia u w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spó ki na zaproszenie oraz w Walnych
Zgromadzeniach Akcjonariuszy,
f) sporz dzanie projektów planów marketingowych, finansowych, ekonomicznych, itp.,
g) udost pnianie

danych materia ów Radzie Nadzorczej i innym organom kontrolnym,

h) rozpatrywanie ocen i zalece kontrolnych oraz pokontrolnych, jak równie ich realizacja,
i) wydawanie aktów wewn trznych (zarz dzenia, regulaminy) reguluj cych dzia alno
przedsi biorstwa Spó ki.
§4
1.

Zarz d Spó ki sk ada si z od 2 (dwóch) do 5 (pi ciu) cz onków, w tym Prezesa Zarz du.
Liczb cz onków Zarz du danej kadencji okre la ka dorazowo Rada Nadzorcza Spó ki.

2.

Kadencja Zarz du trwa trzy lata. Cz onkowie Zarz du powo ywani s
kadencji.
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na okres wspólnej

3.

Mandaty cz onków Zarz du wygasaj , poza przypadkami okre lonymi w przepisach kodeksu
spó ek handlowych, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie
finansowe za ostatni pe ny rok obrotowy pe nienia funkcji cz onka Zarz du.

4.

Ka dy z cz onków Zarz du mo e by wybrany na nast pn kadencj .

5.

W przypadku zmian w sk adzie Zarz du, ust puj cy cz onek Zarz du jest zobowi zany do
protokolarnego przekazania ca ci prowadzonych przez siebie spraw wraz z wszelkimi
posiadanymi dokumentami oraz innymi materia ami dotycz cymi Spó ki, zarówno w formie
materialnej jak równie elektronicznej, jakie zosta y przez niego sporz dzone lub otrzymane
w trakcie pe nienia funkcji w Zarz dzie.

6.

Dokumenty oraz inne materia y dotycz ce Spó ki, o których mowa w ust. 5 powy ej,
przekazywane s Prezesowi Zarz du lub innej osobie wskazanej przez Zarz d.
§5

1.

W przypadku Zarz du wieloosobowego, do sk adania o wiadcze i podpisywania w imieniu
Spó ki jest uprawnionych dwóch cz onków Zarz du dzia aj cych cznie albo jeden cz onek
Zarz du cznie z prokurentem.

2.

Zarz d mo e udzieli prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich cz onków
Zarz du oraz zgody na jej ustanowienie przez Przewodnicz cego Rady Nadzorczej. Prokura
mo e by odwo ana w ka dym czasie przez pisemne o wiadczenie skierowane do prokurenta
i podpisane przez jednego cz onka Zarz du.
§6

Wynagrodzenie Cz onków Zarz du ustala Rada Nadzorcza z uwzgl dnieniem jego motywacyjnego
charakteru, w celu zapewnienia efektywnego zarz dzania Spó ki.
§7
W umowach z cz onkami Zarz du Spó ki, jak równie w sporze z cz onkiem Zarz du Spó ki,
Spó
reprezentuje Rada Nadzorcza, jej delegowany cz onek lub pe nomocnik powo any uchwa
Zgromadzenia Akcjonariuszy. W tym samym trybie dokonuje si innych czynno ci prawnych
pomi dzy Spó
a cz onkiem Zarz du.
ZASADY DZIA ANIA ZARZ DU
§8
1.

Zarz d wykonuje swe funkcje kolegialnie.

2.

Ka dy cz onek Zarz du mo e bez uprzedniej zgody Zarz du prowadzi sprawy nie
przekraczaj ce zakresu przydzielonych mu kompetencji, przy zachowaniu postanowie
przepisów prawa, Statutu Spó ki, uchwa i regulaminów organów Spó ki.

3.

Ka dy cz onek Zarz du mo e bez uprzedniej uchwa y Zarz du dokona , w zakresie
prowadzenia spraw Spó ki, czynno ci nag ej, której zaniechanie mog oby przynie
Spó ce
niepowetowane straty.

4.

Prac Zarz du kieruje Prezes Zarz du, który koordynuje prace pozosta ych cz onków
Zarz du.
§9

1. Uchwa y Zarz du wymagaj sprawy przekraczaj ce zwyk y zarz d Spó ki, a w szczególno ci:
a) sprawy mieszcz ce si w zakresie kompetencji przydzielonych konkretnemu cz onkowi
Zarz du, je eli przed za atwieniem takiej sprawy cho by jeden z pozosta ych cz onków
Zarz du sprzeciwi si jej prowadzeniu, lub je eli sprawa przekracza zakres zwyk ych
czynno ci,
b) wnioski dotycz ce sprawozdania finansowego, sprawozdania z dzia alno ci Spó ki oraz
wnioski w sprawie podzia u zysków lub sposobu pokrycia straty, kierowane do Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
c) zwo ywanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
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d) zakupy lub zbycie sk adników maj tku trwa ego Spó ki, o ile warto
transakcji
przekracza kwot 100.000,00 PLN i nie by y one uj te w planie ekonomicznym (bud ecie)
Spó ki,
e) zaci ganie zobowi za z tytu u kredytów i po yczek, je eli warto
zobowi zania
przekracza kwot 50.000,00 PLN i nie by y one uj te w planie ekonomicznym (bud ecie)
Spó ki,
f) udzielanie po yczek i por cze na kwot przekraczaj

50.000,00 PLN,

g) dokonywanie inwestycji w obcych rodkach trwa ych, których warto
100.000,00 PLN,
h) umorzenie roszcze Spó ki na kwot przekraczaj

przekracza kwot

50.000,00 PLN,

i) ustalenie organizacji przedsi biorstwa, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy
oraz innych aktów wewn trznych,
j) ustalenie rocznych planów ekonomicznych (bud etu) Spó ki,
k) podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych.
2.

Podj cie przez Zarz d dzia
lub zawarcie umów, o których mowa poni ej wymaga
uprzedniej zgody udzielonej na pi mie przez Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spó ki:
a) sporz dzanie, uzupe nianie, zmienianie lub modyfikowanie indywidualnych albo
skonsolidowanych bud etów Spó ki i ka dego z jej podmiotów zale nych (bezpo rednio
lub po rednio) ("Podmioty Zale ne");
b) przenoszenie, obci anie, zastawianie lub inne dysponowanie udzia ami lub akcjami w
Podmiotach Zale nych oraz prawami z tych udzia ów lub akcji, poza dzia aniami
pozostaj cymi w cis ej zgodzie z umowami ju zg oszonymi zgodnie z procedur Spraw
Zastrze onych oraz jednoznacznie przewidzianych w bud etach wymienionych w
podpunkcie a) powy ej, a tak e wykonywanie praw g osu na walnych zgromadzeniach
wspólników lub walnych zgromadzeniach Podmiotów Zale nych poza: (i) rocznymi
zgromadzeniami wspólników Podmiotów Zale nych ze zwyk ym porz dkiem obrad oraz (ii)
sytuacjami kiedy g osowanie pozostaje w cis ej zgodzie z umowami ju zg aszanymi
zgodnie z procedur spraw zastrze onych;
c) subskrybowanie lub nabywanie udzia ów lub akcji lub innych praw uczestnictwa w
innych podmiotach poza dzia aniami pozostaj cymi w cis ej zgodzie z umowami ju
zg oszonymi zgodnie z procedur
Spraw Zastrze onych jak równie
zawieranie,
modyfikowanie i rozwi zywanie umów spó ek cywilnych, umów joint venture lub umów o
wspó pracy oraz wszelkich innych umów o podobnym charakterze przez Spó ;
d) ustanawianie obci
(w tym ograniczonych praw rzeczowych) na aktywach Spó ki i
zaci ganie przez Spó
zobowi za pozabilansowych, w tym udzielanie gwarancji,
wystawianie weksli i zawieranie umów por czenia;
e) zawieranie, modyfikowanie lub rozwi zywanie przez Spó
umów po yczki, kredytowych
oraz innych umów dotycz cych d ugu, w tym umów leasingu finansowego lub
operacyjnego;
f) przed anie lub przedterminowe sp acanie przez Spó
wszelkich po yczek, kredytów,
gwarancji lub por cze oraz przedterminowe umarzanie wszelkich papierów d nych
wyemitowanych przez Spó ;
g) zawieranie lub modyfikowanie przez Spó
jakichkolwiek umów lub zaci ganie
zobowi za na czas okre lony powy ej 12 (dwunastu) miesi cy (w tym okres lub okresy
wznowienia/przed enia takich umów lub zobowi za oraz wszelkie serie umów lub
zobowi za zwi zanych z nimi) albo na czas nieokre lony, w przypadku gdy okres
wypowiedzenia wynosi 6 (sze ) miesi cy i/lub wypowiedzenie powoduje p atno
kary
umownej albo inn odpowiedzialno o podobnym skutku;
h) nabywanie, przenoszenie, obci anie, zastawianie lub dokonywanie innych dyspozycji
przez Spó
w odniesieniu do jej w asnych akcji;
i) przyjmowanie przez Spó
jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub zaci ganie zobowi za ,
umownych lub innych, na rzecz podmiotu powi zanego, oraz dokonywanie wszelkich
atno ci (w gotówce lub w naturze) na rzecz takich podmiotów;
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j) dokonywanie wszelkich wiadcze w gotówce (w czaj c darowizny) lub naturze przez
Spó
bez wynagrodzenia ( wiadczenia wzajemnego) dla Spó ki;
k) dokonywanie przez Spó
wszelkich wydatków kapita owych (w transakcjach
pojedynczych lub seryjnych) powy ej 100.000 PLN (stu tysi cy z otych) z wyj tkiem
wydatków kapita owych jednoznacznie przewidzianych w bud etach rocznych
wymienionych w podpunkcie a powy ej;
l) zawieranie i modyfikowanie wszelkich umów i zobowi za Spó ki przewiduj cych prawo
wy czno ci dla dowolnej osoby trzeciej o warto ci przewy szaj cej 100.000 PLN (sto
tysi cy z otych);
m) zawieranie i modyfikowanie wszelkich umów i zobowi za ograniczaj cych prowadzenie
przez Spó
i/lub jej podmioty zale ne okre lonej dzia alno ci, w tym m.in. umów i
zobowi za dotycz cych zakazu konkurencji lub podobnych;
n) ustanawianie prokurentów przez Spó

;

o) ustalanie wynagrodzenia pracowników Spó ki oraz polityki wynagrodze , a tak e
sporz dzanie planów wiadcze
pracowniczych odmiennych od przewidzianych w
bud etach wymienionych w podpunkcie a) powy ej, oraz ustalanie wynagrodzenia
najwy szego kierownictwa Spó ki i osób ca kowicie rekompensowanych przez Spó
w
przypadku, gdy kwota wynagrodzenia jest równa lub przekracza 50.000 PLN;
p) zwalnianie lub zatrudnianie jakiegokolwiek doradcy Spó ki, którego czne wynagrodzenie
przekracza 50.000 PLN (pi dziesi t tysi cy) (lub ekwiwalent tej kwoty w innej walucie)
wyp acane jednorazowo lub w kilku transzach z tytu u jednego lub kilku zlece .
§ 10
1.

Cz onek Zarz du nie mo e bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowa si interesami
konkurencyjnymi ani te uczestniczy w spó ce konkurencyjnej jako wspólnik spó ki
cywilnej, spó ki osobowej lub jako cz onek organu spó ki kapita owej b
uczestniczy w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz onek organu. Zakaz ten obejmuje tak e udzia
w konkurencyjnej spó ce kapita owej, w przypadku posiadania w niej przez cz onka zarz du
co najmniej 10% udzia ów albo akcji b
prawa do powo ania co najmniej jednego cz onka
zarz du

2.

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy
wp ywaj na interes Spó ki zarz d powinien dzia
ze szczególn staranno ci , aby
transakcje by y dokonywane na warunkach rynkowych.
§ 11

1.

Cz onek Zarz du powinien zachowywa pe
lojalno
wobec Spó ki i uchyla si od
dzia
, które mog yby prowadzi
do realizacji w asnych korzy ci materialnych z
pokrzywdzeniem Spó ki.

2.

W przypadku sprzeczno ci interesów Spó ki z interesami cz onka Zarz du, jego
wspó ma onka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest
powi zany osobi cie, cz onek Zarz du powinien wstrzyma si od udzia u w rozstrzyganiu
takich spraw i mo e da zaznaczenia tego w protokole.
§ 12

Cz onkowie Zarz du powinni informowa Rad Nadzorcz
zwi zku z pe nion funkcj lub o mo liwo ci jego powstania.
TRYB ODBYWANIA POSIEDZE

o ka dym konflikcie interesów w

ZARZ DU,

PODEJMOWANIE UCHWA ORAZ KONTROLA WYKONYWANIA UCHWA
§ 13
1.

Posiedzenia Zarz du odbywaj si z cz stotliwo ci konieczn dla prawid owego zarz dzania
Spó
, nie rzadziej jednak ni raz w miesi cu.

2.

Posiedzenia Zarz du zwo uje Prezes Zarz du, który przewodniczy obradom.
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3.

Zwo uj cy posiedzenie Zarz du zawiadamia cz onków Zarz du o zwo aniu posiedzenia
Zarz du, wskazuj c w tre ci zawiadomienia porz dek obrad, co najmniej na 3 dni przed
terminem tego posiedzenia na pi mie lub rodkami komunikacji elektronicznej (np. e-mail).

4.

Posiedzenie Zarz du mo e si odby bez formalnego zwo ania, je eli wszyscy cz onkowie
Zarz du s obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarz du w tym
trybie.

5.

W nag ych przypadkach Prezes Zarz du mo e zarz dzi inny sposób i termin zawiadomienia
cz onków Zarz du o dacie posiedzenia.

6.

Zarz d Spó ki mo e w sprawach pilnych, podejmowa uchwa y, bez odbycia posiedzenia,
poprzez pisemne g osowanie w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu rodków
bezpo redniego porozumiewania si na odleg
. Przeprowadzenie g osowania w trybach, o
których mowa w zdaniu poprzedzaj cym zarz dza Prezes Zarz du. Uchwa y w trybach
wymienionych w niniejszym ust pie mog by podejmowane przy zachowaniu nast puj cych
zasad:
a) nie mog dotyczy spraw g osowanych w trybie tajnym,
b) podj cie uchwa y wymaga przed enia ka demu cz onkowi Zarz du projektu uchwa y na
pi mie lub w przypadku podejmowania uchwa y przy wykorzystaniu
rodków
bezpo redniego porozumiewania si na odleg
– w formie elektronicznej,
c) w przypadku uchwa podejmowanych w trybie obiegowym cz onek Zarz du podpisuje
tre
uchwa y zaznaczaj c przy tym czy jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje si ”,
jednocze nie zaznaczaj c dat podpisu,
d) dat podj cia uchwa y jest: w przypadku uchwa y podejmowanej w trybie obiegowym –
data ostatniego podpisu, a przypadku uchwa y podejmowanej przy wykorzystaniu
rodków bezpo redniego porozumiewania si na odleg
– data g osowania.

7.

Uchwa y powzi te w trybach okre lonych w ust. 6 powy ej s wa ne je eli wszyscy
cz onkowie Zarz du zostali powiadomieni o tre ci projektu uchwa y i nie zg osili sprzeciwu
co do trybu podj cia uchwa y. Sprzeciw b dzie uznany za skuteczny, je eli zostanie
zg oszony osobie zarz dzaj cej g osowanie niezw ocznie, lecz nie pó niej ni nast pnego dnia
roboczego po zarz dzeniu g osowania nad dan uchwa .
§ 14

1.

Poza posiedzeniami, o których mowa w § 13 powy ej, Prezes Zarz du ma obowi zek zwo
posiedzenie na wniosek Rady Nadzorczej lub na danie cz onka Zarz du.

2.

Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno odby
wniosku.

si

w ci gu 7 dni od daty z

enia

§ 15
1.

Na posiedzeniach Zarz du poszczególne sprawy referuj w ciwi merytorycznie cz onkowie
Zarz du. Za zgod Prezesa Zarz du referentami mog by pracownicy Spó ki.

2.

W posiedzeniu Zarz du mog
Prezesa Zarz du.

bra

udzia z g osem doradczym osoby zaproszone przez
§ 16

1.

Posiedzenia Zarz du s protoko owane. Protokó podpisuj wszyscy obecni cz onkowie
Zarz du oraz protokolant. Protokolantem jest osoba wskazana przez Prezesa Zarz du.

2.

Protokó z posiedzenia Zarz du powinien zawiera porz dek obrad, nazwiska i imiona
obecnych cz onków Zarz du, liczb g osów oddanych na poszczególne uchwa y oraz zdania
odr bne.

3.

Z g osowania przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si na odleg
sporz dza si protokó , podpisywany przez Prezesa Zarz du oraz protokolanta. Protokó
powinien zawiera wzmiank o wykorzystanym rodku bezpo redniego porozumiewania si
na odleg
.
§ 17

1.

Posiedzenia Zarz du odbywaj si w siedzibie Spó ki.
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2.

Zarz d uwa any jest za zdolny do podejmowania uchwa w przypadku, gdy ka dy z cz onków
Zarz du zosta skutecznie powiadomiony o maj cym si odby posiedzeniu oraz na
posiedzeniu obecna jest przynajmniej po owa z ogólnej liczby cz onków Zarz du.

3.

Uchwa y Zarz du zapadaj zwyk
wi kszo ci
równo ci g osów, uchwa a nie jest podj ta.

4.

Uchwa y Zarz du podejmowane na danym posiedzeniu s numerowane w sposób jednolity.

5.

Cz onek Zarz du mo e wzi
udzia w g osowaniu poszczególnych spraw, okre lonych w
porz dku obrad posiedzenia, podanym w zawiadomieniu o zwo aniu posiedzenia, za
po rednictwem rodków bezpo redniego komunikowania si na odleg
, z zastrze eniem,
e zosta powiadomiony o tre ci projektu uchwa y.

6.

Przewidywane nieobecno ci na posiedzeniu Zarz du, cz onkowie Zarz du winni zg asza na
ce Prezesa Zarz du lub innego cz onka Zarz du wraz z usprawiedliwieniem nieobecno ci.

g osów w g osowaniu jawnym. W razie

§ 18
a)

Cz onkowie Zarz du maj obowi zek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarz du oraz
bie cego wykonywania kompetencji przydzielonych przez Prezesa Zarz du, jak równie
zada powierzonych przez Zarz d w drodze uchwa y.

b)

Cz onkowie Zarz du obowi zani s do bie cego kontrolowania przebiegu wykonywania
uchwa Zarz du w zakresie przydzielonych im kompetencji oraz sk adania informacji w tym
zakresie na posiedzeniach Zarz du.
POSTANOWIENIA KO COWE
§ 19

1.

Wszelkie sprawy dotycz ce trybu dzia ania Zarz du, a nie uregulowane niniejszym
Regulaminem, Statutem Spó ki czy przepisami prawa, rozstrzygaj cz onkowie Zarz du w
drodze g osowania.

2.

Wszelkie zmiany i uzupe nienia niniejszego Regulaminu wymagaj dla swojej wa no ci
uchwa y Zarz du Spó ki oraz zatwierdzenia przez Rad Nadzorcz Spó ki.

3.

Niniejszy Regulamin Zarz d uchwali w dniu 23 maja 2011 roku.

4.

Niniejszy Regulamin zast puje z dniem wej cia w ycie Regulamin Zarz du w wersji z dnia
04 maja 2009r.

5.

Niniejszy Regulamin wchodzi w
Nadzorcz Spó ki.

ycie z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Rad
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