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§ 1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin określa w szczególności zakres praw i obowiązków członków Zarządu, sposób pracy Zarządu oraz zasady, na 

jakich Zarząd podejmuje uchwały. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu, 

inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu Spółki. 

 

§ 2 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące oznaczenie: 

1) Kodeks – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi 

zmianami); 

2) Spółka – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017158; 

3) Regulamin – niniejszy regulamin; 

4) Zarząd – Zarząd Spółki. 

 

§ 3 

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedstawia je Radzie Nadzorczej, 

po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami 

prawa, postanowieniami aktów korporacyjnych i zasadami dobrych praktyk, do których stosowania zobowiązała się Spółka. 

2. Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także 

udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% 

udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.  

3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych 

i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien 

wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Z chwilą powzięcia 

przez członka Zarządu wiedzy co do wystąpienia lub możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, jest on 

obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd. 

4. Członkowie Zarządu przekazują Spółce we właściwym trybie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami 

i procedurami informacje o transakcjach odnoszących się do instrumentów finansowych Spółki. 

5. Każdy z członków Zarządu podejmuje działania mające na celu umożliwienie przekazania przez Spółkę we właściwym 

trybie informacji o transakcjach zawartych pomiędzy Spółką lub podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej 

BEST S.A. a: 

1) członkiem Zarządu lub  

2) bliskim członkiem rodziny członka Zarządu związanym ze Spółką lub  

3) jednostką związaną ze Spółką: 

a) poprzez członka Zarządu lub  

b) poprzez bliskiego członka rodziny członka Zarządu.  

W tym celu członek Zarządu informuje Spółkę o zawarciu takiej transakcji na piśmie na wzorze przygotowanym przez 

Spółkę. Zawiadomienie wskazuje: 

1) strony transakcji; 
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2) datę transakcji; 

3) rodzaj transakcji; 

4) przedmiot transakcji; 

5) kwotę transakcji lub wartość zobowiązania powstałego na skutek transakcji względem BEST S.A. lub podmiotu 

z Grupy Kapitałowej BEST S.A.; 

6) opis powiązania ze Spółką lub podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej BEST S.A; 

7) datę sporządzenia zawiadomienia; 

8) podpis zawiadamiającego. 

6. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 należy wykonać w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania 

transakcji, której wartość przekroczyła równowartość 5.000 Euro lub 5 dni roboczych od daty ostatniej z kilku 

transakcji dokonanych w danym roku kalendarzowym, których łączna wartość przekroczyła równowartość 5.000 Euro. 

W przypadku, gdy transakcji nie dokonywał członek Zarządu terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim liczone 

są od daty powzięcia przez członka Zarządu informacji o dokonaniu takiej transakcji przez bliskiego członka rodziny 

członka Zarządu lub jednostkę powiązaną ze Spółką poprzez członka Zarządu lub bliskiego członka jego rodziny. 

7. Jeżeli suma wartości dokonanych transakcji, o których mowa w ust. 5 nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym 

równowartości kwoty 5.000 Euro, przekazanie informacji o transakcji powinno być dokonane najpóźniej w ciągu 

30 dni od daty zakończenia roku, w którym transakcje zostały zawarte. 

8. Wartość transakcji, o których mowa w ust. 5-7 powyżej oblicza się poprzez przeliczenie jej na walutę Euro według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji. 

9. Próg 5.000 Euro oblicza się poprzez dodanie wartości transakcji dokonanych przez członka Zarządu, bliskich członków 

jego rodziny oraz jednostkę związaną ze Spółką poprzez członka Zarządu lub poprzez bliskiego członka jego rodziny. 

10. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym §3 mają takie znaczenie jakie nadaje im Międzynarodowy Standard 

Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”. 

11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 powyżej dotyczy wyłącznie transakcji, co do których Spółka lub podmiot z Grupy 

Kapitałowej BEST S.A., którego księgi rachunkowe prowadzi Spółka, nie mógł posiadać wiedzy z uwzględnieniem 

informacji posiadanych przed zawarciem danej transakcji. 

 

§ 4  

Skład i podział kompetencji Zarządu  

1. Zarząd składa się z trzech do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów. 

2. W skład Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze Spółki, jak i osoby spoza ich grona.  

3. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  

 

§ 5 

1. W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu, dla reprezentacji Spółki konieczne jest łączne działanie dwóch członków 

Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.  

2. Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu oraz szczegółowe nazewnictwo i kompetencje jednostek 

organizacyjnych podległych poszczególnym członkom Zarządu określone są w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. 

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu. 
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§ 6 

Czynności Zarządu 

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia statutu Spółki lub przepisy 

prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym każdorazowo zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody 

na taką transakcję. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się definicję: 

1) podmiotu powiązanego – w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; 

2) istotnej umowy – umowa, której wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki ustalonej na 

podstawie ostatniego sprawozdania finansowego opublikowanego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 

działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. 

3. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków Zarządu z tym, że każdy członek Zarządu winien 

otrzymać powiadomienie, w tym na adres email wskazany przez członka Zarządu, co najmniej na jeden dzień przed 

planowanym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Ponadto każdemu członkowi Zarządu przysługuje prawo zwołania posiedzenia Zarządu ad hoc w każdym czasie, z tym, że 

na przeprowadzenie posiedzenia w tym trybie wymagana jest zgoda pozostałych członków Zarządu.  

 

§ 7 

1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został prawidłowo 

powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz w posiedzeniu bierze udział przynajmniej połowa z ogólnej liczby 

członków Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem uchwały w sprawie udzielenia prokury, która 

wymaga jednomyślności. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

3. Następujące sprawy wymagają rozstrzygnięcia przez Zarząd w formie uchwały: 

1) sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki oraz sprawy, których prowadzeniu sprzeciwia się choćby 

jeden z członków Zarządu; 

2) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy organem zwołującym Walne 

Zgromadzenie jest Zarząd Spółki;  

3) postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad Rady Nadzorczej i sporządzanie pisemnych wniosków do Rady 

Nadzorczej; 

4) ustanowienie prokury; 

5) uchwalanie wewnętrznych aktów normatywnych nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki;  

6) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, jak i sprawozdania z działalności Spółki i grupy 

kapitałowej za dany rok obrotowy; 

7) sporządzanie wniosku w przedmiocie podziału zysku albo sposobu pokrycia straty; 

8) określenie daty wypłaty dywidendy z uwzględnieniem terminów ustalonych przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy; 

9) przyjęcie budżetu Spółki na dany rok; 

10) wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia towarów lub usług nieujętych w budżecie o wartości przekraczającej 

1.000 zł (tysiąc złotych). 
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4. Głosowanie jest jawne. W sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego z biorących udział w posiedzeniu 

członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.  

5. Uchwały podpisują wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Zarządu.  

 

§ 8 

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby odpowiedzialne za sprawy będące przedmiotem posiedzenia Zarządu.  

2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu także w drodze telekonferencji, pod warunkiem, że wszyscy 

biorący udział w posiedzeniu członkowie Zarządu słyszą się wzajemnie.  

 

§ 9 

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Zarządu. 

2. Członek Zarządu biorący udział w posiedzeniu w drodze telekonferencji może potwierdzić treść protokołu za 

pośrednictwem faksu lub e-maila oraz podpisuje protokół w najbliższym możliwym terminie. 

3. Protokół powinien w szczególności zawierać: 

1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;  

2) imiona i nazwiska członków Zarządu biorących udział na posiedzeniu; 

3) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu; 

4) porządek obrad posiedzenia; 

5) treść uchwał podjętych przez Zarząd; 

6) ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami; 

7) zdania odrębne członków Zarządu, jeżeli zostały zgłoszone do protokołu. 

4. Protokoły z posiedzeń Zarządu gromadzone są w zbiorze protokołów i przechowywane przez Zarząd w siedzibie Spółki.  

 

§ 10 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2012 r. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Zarządu BEST S.A. z 21 grudnia 2010 r. 


