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1. Dyrektor nie będzie uprawniony do tego aby zostać powołanym na Rewidenta. 

2. Żadna inna osoba poza opuszczającym stanowisko Rewidentem nie będzie mogła zostać powołana na 
Rewidenta na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, chyba że zawiadomienie o zamiarze powołania tej osoby 
na Rewidenta zostało doręczone przez Członka do Spółki przynajmniej czternaście dni przed 
zgromadzeniem a Zarząd przesłał kopię tego zawiadomienia do opuszczającego stanowisko Rewidenta i 
zawiadomił Członków przynajmniej siedem dni przed zgromadzeniem, pod warunkiem że jeżeli po 
zawiadomieniu o zamiarze powołania Audytora zwołano zgromadzenie na dzień przypadający czternaście 
lub mniej dni po tym jak dokonano zawiadomienia wymogi niniejszego postanowienia w zakresie czasu 
dotyczącego takiego zawiadomienia uważa się za zaspokojone a zawiadomienie, które ma zostać wysłane 
lub dokonane przez Spółkę, zamiast wysłania lub dokonania w czasie wymaganym postanowieniami 
niniejszego artykułu, może być wysłane lub dokonane w tym samym czasie co zawiadomienie o 
zgromadzeniu. 

3. Pierwsi Rewidenci zostaną powołani przez Zarząd przed pierwszym walnym zgromadzeniem i"" piastowali 
będą swój urząd do pierwszego walnego zgromadzenia, chyba że zostaną wcześniej odwołani, w którym to 
przypadku Członkowie na takim zgromadzeniu mogą powołać Rewidentów. 

4. Zarząd może uzupełnić tymczasowy wakat urzędu Rewidenta lecz gdy wakat taki przedłuża się, pozostali 
Rewidenci (jeżeli tacy istnieją) mogą podejmować działania. 

5. Wynagrodzenie Rewidentów zostanie ustalone przez Spółkę na walnym zgromadzeniu w sposób ustalony 
przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia jakichkolwiek Rewidentów powołanych przez Dyrektorów 
zostanie ustalone przez Dyrektorów. 

6. Każdy Rewident będzie miał prawo dostępu w dowolnym czasie do ksiąg, rachunków i dokumentów Spółki 
oraz w zakresie ksiąg, rachunków i dokumentów, których oryginały nie są natychmiast dostępne będzie miał 
prawo polegać na kopiach lub wyciągach poświadczonych przez członka kadry kierowniczej Spółki oraz 
będzie uprawniony do żądania od Zarządu wszelkich informacji lub wyjaśnień, które mogą być niezbędne 
dla wykonania ich obowiązków i Rewidenci będą zobowiązani do przedstawienia Członkom sprawozdania z 
przeprowadzonego przez nich badania rachunków i sprawozdanie to zawierało będzie ich opinię czy 
rachunki przedstawiają zgody z prawdą i rzetelny obraz spraw spółki oraz czy zostały sporządzone zgodnie 
z przepisami Ustawy. 

7. Każdy Rewident może zostać wybrany i powołany ponownie. 
 


