PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 28 czerwca 2022r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w osobie …………………
Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 1:
Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu jest czynnością wymaganą do podjęcia po otwarciu walnego
zgromadzenia, o czym stanowi art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021
roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za
2021 rok
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego
rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie z Całkowitych
Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie z
Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie z Przepływów
Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie
ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, Dodatkowe noty
objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka
Akcyjna za 2021 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny
tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:
1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 41 279 038,50 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 40 878 210,40 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące
po stronie aktywów i pasywów sumę 881 804 885,85 zł,

4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę
30 879 668,39 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku
wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 547 693 805,96
zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok.
§2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31
grudnia 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company
Spółka Akcyjna za 2021 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia
2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber
Company za 2021 rok
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego
rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber
Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmującego Skonsolidowany
Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów
Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31
grudnia 2021 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności
Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok, składającej się z Sanok Rubber
Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek
zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:
a)
Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
b)
Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bogucinie k/Poznania,
c)
Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rymanowie,
d)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy),
Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),
Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jiaozhou City (Chiny),
i)
SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk),
j)
Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
k)
Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie
(Rosja),
l)
Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Równem (Ukraina),
m)
Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą
w Brześciu (Białoruś),
postanawia zatwierdzić:
1.
Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 30 826 tys. zł,
2.
Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody
w kwocie 31 449 tys. zł,
3.
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31
grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę
939 670 tys. zł,
4.
Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie środków
pieniężnych o kwotę 28 470 tys. zł,
5.
Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące
stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 502 027 tys. zł,
6.
Dodatkowe noty objaśniające,
7.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber
Company za 2021 rok.
e)
f)
g)
h)

§2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej
Sanok Rubber Company za 2021 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 2 – 3:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego
walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merkx – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od
dnia 28.06.2021r., a do tego dnia Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej od dnia 28.06.2021r., a do tego dnia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia
28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Jackowi Podgórskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej do dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 28.06.2021r.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Stulgisowi – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia
28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 4 – 18:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego
walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu
finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2021
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu
Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok,
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku,
postanawia podzielić zysk netto za 2021 rok w kwocie 41 279 038,50 zł,
w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 41 279 038,50 zł przeznacza się na kapitał zapasowy
Spółki.
§2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej
uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 19:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego
walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company SA
za rok 2021
Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1983
z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.,
pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2021.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 20:
Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, w spółkach, o których mowa w art. 90c ust.
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem
obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której
mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7
tej ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 w/w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…),
walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a
uchwała ma charakter doradczy.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
(„Spółka”) z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji
własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§ 1.
Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego
Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych
(„KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) wyraża zgodę oraz
upoważnia Zarząd Spółki („Zarząd”) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na
okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w § 2 - § 67 niniejszej uchwały
(„Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego”).
§ 2.
Warunki nabywania Akcji
Nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego odbywać się
będzie na poniższych zasadach:
1.

Spółka może nabyć nie więcej niż 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt
siedem) Akcji, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż
3% kapitału zakładowego Spółki;

2.

cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną
Akcję oraz nie może być wyższa niż 18 zł (słownie: osiemnaście złotych) za jedną Akcję;

3.

upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 28 czerwca 2024 r.;

4.

Akcje będą nabywane w trybie:
a.

złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub
kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji,
w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki,
złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka
zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich
akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b.

transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

5.

Rozpoczęcie nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu
Motywacyjnego wymaga każdorazowo uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej
określającej maksymalną liczbę Akcji, którą w danym czasie Spółka może skupić oraz
maksymalną cenę za Akcje, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej.

6.

Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu
Motywacyjnego zostaną (i) przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom
uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w szczególności programu
wprowadzonego w Spółce uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28
czerwca 2022 r. („Program Motywacyjny”), a w przypadku braku realizacji Programu
Motywacyjnego z jakichkolwiek powodów, (ii) przeznaczone do umorzenia.

7.

Zarząd upoważniony jest rozpocząć skup Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla
Programu Motywacyjnego po określeniu przez Radę Nadzorczą pierwszych osób
uprawnionych do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz maksymalnej
liczby Akcji, które mogą nabyć w ramach ich uczestnictwa w Programie Motywacyjnym,
chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie skupu Akcji.
§ 3.
Obowiązki informacyjne

1.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej
wykonywania, Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym
Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej
nabytych Akcji przez Spółkę oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.

2.

Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji
w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego będą przekazywane
przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń
uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu
Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego Zarząd opublikuje zbiorcze
sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem,
w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę.
§ 4.
Upoważnienie Zarządu do ustalenia innych warunków

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w ramach Programu
Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale
lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 5.
Utworzenie kapitału rezerwowego
W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu
Motywacyjnego, stosownie do postanowień §19 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki, przepisów art. 396
§ 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do uchwały
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok 2021, Walne Zgromadzenie
postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Skupu Akcji dla
Programu Motywacyjnego i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę
w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i pokrycie kosztów ich nabycia.
Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

przenosi się kwotę 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) z kapitału zapasowego
Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu Skupu
Akcji dla Programu Motywacyjnego. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
§ 6.
Upoważnienie Zarządu do rozwiązania Programu Skupu Akcji dla Programu
Motywacyjnego
Zarząd może zakończyć Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przed upływem
okresu, o którym mowa w § 2.2 pkt 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych
na nabycie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, albo też
zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.
§ 7.
Upoważnienia wykonawcze
Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
zmierzających do realizacji Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego
i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do
określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.
§ 8.
Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
(„Spółka”) z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego
§ 1.
Program Motywacyjny
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) postanawia utworzyć
program
motywacyjny
(„Program
Motywacyjny”),
na
warunkach
i zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu
Motywacyjnego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Regulamin”), dla
Prezesa Zarządu, wybranych członków Zarządu Spółki („Zarząd”) oraz wybranych
członków kadry kierowniczej Spółki oraz jej spółek zależnych („Grupa”) kluczowych
dla realizacji strategii Grupy zatrudnionych przez spółki z Grupy na podstawie umów
o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia (lub podobnych stosunków
prawnych) („Adresaci Programu”) w celu umożliwienia wybranym Adresatom
Programu nabycia akcji Spółki („Akcje”).

2.

Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienia optymalnych warunków dla
długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą
i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do
działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom

nabycia akcji Spółki, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób
z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.
3.

W ramach Programu Motywacyjnego wybrani Adresaci Programu będą uprawnieni do
nabycia od Spółki łącznie nie więcej niż 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta
pięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji własnych Spółki, które Spółka skupi
w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz
utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała w sprawie
Skupu Akcji”).

4.

Program będzie dotyczył okresu 3 (trzech) lat, tj. roku 2022, 2023 oraz 2024,
z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu („Okres Obowiązywania”).
§ 2.
Opcja Nabycia

1.

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej uchwały oraz Regulaminu,
w ramach Programu Motywacyjnego Spółka przyzna wybranym Adresatom Programu
opcję nabycia łącznie nie więcej niż 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta
pięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji Spółki za cenę będącą równowartością
ceny stanowiącej średni kurs, po którym akcje Spółki zostaną nabyte w ramach programu
skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie
Skupu Akcji („Opcja Nabycia”)[, przy czym cena, po jakiej akcje będą nabywane przez
Spółkę nie może być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję oraz nie
może być wyższa niż 18 zł (słownie: osiemnaście złotych) za jedną akcję].

2.

Wybrani Adresaci Programu będą w ramach Programu Motywacyjnego uprawnieni do
nabycia Akcji w wykonaniu Opcji Nabycia dotyczących Okresu Obowiązywania, przy
czym liczba Akcji, którą będzie mógł nabyć dany Adresat Programu będzie określona
przez Radę Nadzorczą Spółki (w przypadku Prezesa Zarządu) lub Radę Nadzorczą Spółki
na wniosek Prezesa Zarządu Spółki (dla Adresatów Programu innych niż Prezes Zarządu
Spółki).

3.

Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w okresie, o którym mowa w Regulaminie lub
w Umowie Uczestnictwa, dany Adresat Programu nie wykona odpowiedniej Opcji
Nabycia, nieodwołalnie utraci prawo do nabycia Akcji bez prawa do jakiegokolwiek
odszkodowania.
§ 3.
Upoważnienia

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do:
1.

wskazywania Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) objętych
Program Motywacyjnym, w skład których wchodzą Prezes Zarządu oraz, na wniosek
Prezesa Zarządu: (i) pozostali członkowie Zarządu Spółki; oraz (ii) pozostałe Osoby
Uprawnione objęte Programem Motywacyjnym niebędące członkami Zarządu;

2.

przyjmowania szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla
poszczególnych Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie)
będących członkami Zarządu oraz (ii), na wniosek Zarządu, zatwierdzania warunków

uczestnictwa w Programie Motywacyjnym pozostałych Osób Uprawnionych niebędących
członkami Zarządu w zakresie:

3.

a.

liczby akcji Spółki do nabycia których będą uprawnione poszczególne Osoby
Uprawnione w danym Roku Programu;

b.

dokonania pozostałych czynności, które są wskazane w Regulaminie lub
w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).

Niniejszym upoważnia się (i) Radę Nadzorczą do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad
wykonaniem Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych będących członkami
Zarządu oraz (ii) upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad
wykonaniem Programu Motywacyjnego dla pozostałych Osób Uprawnionych
niebędących członkami Zarządu.
§ 4.
Upoważnienia wykonawcze

1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz Osób Uprawnionych
będących członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz
odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).

2.

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych
niebędących członkami Zarządu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz
odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).
§ 5.
Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 21 i 22:
Rozwój i umacnianie pozycji rynkowej Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej Sanok Rubber
Company jest celem, którego realizacja to proces długofalowy wymagający ponadprzeciętnego
zaangażowania kadry z interdyscyplinarną wiedzą i doświadczeniami, uczestniczącej aktywnie
w realizowanych przez Spółkę procesach. Działania te dla większej ich skuteczności powinny
być wzmocnione programem motywacyjnym, którego wdrożenie jest przedmiotem i celem
projektowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, skierowanym do menedżerów
Spółki oraz jej spółek zależnych. Celem programu jest stworzenie długookresowego mechanizmu
motywującego kluczowy personel do działań na rzecz rozwoju i umacniania pozycji rynkowej
Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

