
 
Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERCOR SA 

Nr …/2011 z dnia 23 września 2011 r. 
 

Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 
 

§1 
KaŜdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynag rodzenia                 
z tytułu pełnienia swoich obowi ązków. 

§2 
Ustala si ę wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za ka Ŝdy udział            
w posiedzeniu Rady: 
 

1.  Przewodnicz ący otrzymuje wynagrodzenie w wysoko ści brutto 8 000 
zł., za ś pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymuj ą 
wynagrodzenie w wysoko ści brutto 4 500 zł. Wynagrodzenie              
to b ędzie płatne przelewem na konto bankowe członka Rady                
w terminie tygodnia, licz ąc od dnia posiedzenia Rady. Udział 
członka Rady w posiedzeniu b ędzie stwierdzony jego podpisem            
na li ście obecno ści, co b ędzie podstaw ą do wypłacenia 
wynagrodzenia.  

2.  Przedstawiciel Rady Nadzorczej na posiedzeniu Walne go 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Przewodnicz ącego Rady 
Nadzorczej, a w razie jego nieobecno ści Wiceprzewodnicz ącego 
Rady Nadzorczej, wybrany uchwał ą Rady Nadzorczej, za udział            
w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy                  
otrzyma wynagrodzenie w wysoko ści brutto 8 000 zł. 
Wynagrodzenie b ędzie płatne przelewem na konto bankowe 
przedstawiciela Rady w terminie tygodnia, licz ąc od dnia 
posiedzenia. Przedstawiciel Rady Nadzorczej otrzyma  tak Ŝe zwrot 
kosztów bezpo średnio zwi ązanych z udziałem w posiedzeniu. 
Koszty te b ędą zwracane  po dostarczeniu do siedziby Spółki 
rachunków lub o świadczenia  o poniesionych kosztach i b ędą one 
przelewane na konto bankowe przedstawiciela Rady w terminie 7 
dni, licz ąc od dnia dostarczenia w/w dokumentów do siedziby 
Spółki. 

3.  Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje pona dto prawo do 
zwrotu kosztów bezpo średnio zwi ązanych z udziałem w pracach 
Rady. Koszty te b ędą zwracane po dostarczeniu do siedziby 
Spółki rachunków lub o świadczenia o poniesionych kosztach             
i b ędą one przelewane na konto bankowe członka Rady w ter minie 
7 dni, licz ąc od dnia dostarczenia w/w dokumentów do siedziby 
Spółki. 
Do kosztów bezpo średnio zwi ązanych z udziałem w pracach Rady, 
nie zalicza si ę utraconego wynagrodzenia pobieranego w innym 
miejscu. 

§3 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj ą 
przepisy kodeksu spółek handlowych. 

§4 
Niniejszy Regulamin Wynagradzania wchodzi w Ŝycie z dniem                   
23 wrze śnia 2011 r.  

§5 
Równocześnie z dniem 23 wrze śnia 2011 r., traci moc Regulamin 
Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 25 ma ja 2007 r. 
(Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2007 z dnia 25 maja 200 7 r.) 

§6 
Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walneg o Zgromadzenia. 
 


