Załącznik nr III

Rules of Procedure

Regulamin

for the

Rady Nadzorczej

Supervisory Board of TSCNET

Spółki TSCNET Services GmbH,

Services GmbH, Munich

Monachium

Pursuant to Article 7 (6) of the Articles of

Zgodnie z art. 7 ust. 6 Statutu, Zgromadzenie

Association, the Shareholders Meeting adopted

Wspólników na posiedzeniu w dniu 2 listopada

the following Rules of Procedure (“RoP”) for

2015 r. uchwaliło następujący Regulamin Rady

the Supervisory Board at its meeting of 2

Nadzorczej (dalej zwany „Regulaminem”):

November, 2015:

Article 1 -Tasks of the Supervisory Board
(1)

The Supervisory Board carries out the

Artykuł 1 - Zadania Rady Nadzorczej
(1)

Rada

Nadzorcza

wykonuje

zadania

tasks assigned to the Supervisory Board

powierzone jej na mocy prawa, Statutu i

by law, the Articles of Association and the

Regulaminu

Rules of Procedure for the management of

spółką

the TSCNET Services GmbH (“Company”).

("Spółka").

Accordingly,

Board

Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad

management

Zarządem w zakresie zarządzania Spółką

regularly

the

Supervisory

supervises

the

w

zakresie

TSCNET

Services

związku

z

GmbH

tym

zgodnie

in accordance with applicable law, the

Statutem,

Articles of Association, the RoP for the

Spółką oraz niniejszym Regulaminem. W

management of the Company and these

szczególności zarząd konsultuje się z

RoP. In particular, the Supervisory Board

Radą Nadzorczą w przypadku decyzji o

shall be consulted by the management in

podstawowym

case

określone w Regulaminie zarządzania

decisions

of

fundamental

obowiązującym

Rada

board in its management of the Company

of

z

W

zarządzania

Regulaminem

znaczeniu

prawem,

zarządzania

dla

Spółki,

Spółką.

significance to the Company, such as
specified in the RoP for the management
of the Company.
(2)

The Supervisory Board shall regularly

(2)

review the efficiency of its activities.
(3)

Rada

Nadzorcza

regularnie

dokonuje

oceny efektywności swoich działań.

The Supervisory Board may in particular at

(3)

Rada Nadzorcza może w szczególności w

any time inspect or authorize individual

dowolnym czasie zbadać lub upoważnić

members or experts to inspect the books

poszczególnych członków lub ekspertów

and

the

do zbadania ksiąg, rejestrów i majątku

Company and request from the managing

Spółki oraz zażądać od członków zarządu

records

and

the

assets

of
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sprawozdania na temat sytuacji Spółki.

directors a report on the affairs of the
Company.
(4)

Each member of the Supervisory Board

(4)

powoływany

maximum of four years; prolongation of

dłuższy niż cztery lata; przedłużenie

the term is possible up to two times. The

kadencji

members

Board

dwukrotnie. Członkowie Rady Nadzorczej

members will be nominated and appointed

będą nominowani i powoływani przez

by the shareholders of the Company and

akcjonariuszy

must be working for one of the Company's

pracownikami jednego ze wspólników

shareholders. In case a member of the

Spółki. W przypadku odejścia członka

Supervisory Board leaves a shareholder of

Rady Nadzorczej z zakładu wspólnika

the Company, its membership of the

Spółki,

Supervisory

Nadzorczej

of

the

Supervisory

Board

shall

finish

automatically with immediate effect.
(5)

Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie

will be appointed for a fixed term with a

na

jest

jego

czas

określony,

możliwe

Spółki

maksymalnie

i

muszą

członkostwo

ustaje

nie

w

być

Radzie

automatycznie

ze

skutkiem natychmiastowym.

Each member of the Supervisory Board

(5)

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien

shall make sure that sufficient time is

zapewnić sobie wystarczającą ilość czasu

available to him to exercise his duties and

na

that during his office he complies with the

oraz

personal requirements according to the

swojej

German Stock Corporation Act.

zgodnie z niemiecką ustawą o spółkach

wykonywanie

swoich

przestrzegać
funkcji

obowiązków

podczas

wymogów

pełnienia
osobistych

akcyjnych.

Article 2 - Rights and obligations of the
Supervisory Board members

Artykuł 2 - Prawa i obowiązki członków
Rady Nadzorczej

(1) Each member of the Supervisory Board
has the same rights and obligations.

(1)

Article 3 - Conflicts of interest of members

Artykuł 3 - Konflikty interesów członków

of the Supervisory Board

Rady Nadzorczej

(1)

(1)

When carrying out its rights and duties as

Każdy z członków Rady Nadzorczej ma
takie same prawa i obowiązki.

Każdy

z

członków

Rady

Nadzorczej

member of the Supervisory Board each

wykonując swoje prawa i obowiązki ma

member

obowiązek kierować się interesem Spółki.

is

obligated

to

pursue

the

interests of the Company. When taking

Przy

decisions in their capacity as Supervisory

członkowie Rady Nadzorczej, członkowie

Board

not

Rady Nadzorczej nie mogą kierować się

permitted to pursue personal interests or

interesem osobistym lub partykularnym

particular interests of the shareholder that

wspólnika, który ich powołał, lub spółki,

nominated them or of the company or

lub innych członków grupy spółek, w

other members of the group of companies

których

by which they are employed or to use

wykorzystywać

business

przysługujących Spółce dla celów swoich

members,

members

opportunities

to

are

which

the

Company is entitled for themselves or for
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podejmowaniu

są

decyzji

zatrudnieni,
możliwości

ani

jako

też

biznesowych

third parties.
(2)

(3)

lub osób trzecich.

Each member of the Supervisory Board

(2)

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien

shall inform the Supervisory Board of any

bez

conflict of interest, particularly including

Nadzorczą o każdym konflikcie interesów,

conflicts that may result from an advisory

w szczególności o konfliktach mogących

task or a board function with clients,

wynikać z pełnienia funkcji doradczych lub

suppliers, lenders, the shareholder that

zarządczych

nominated them or the company or other

kredytodawcami, wspólnikiem, który go

members of the group of companies by

mianował lub spółką lub innymi członkami

which they are employed or third parties

grupy spółek, w których jest zatrudniony,

without undue delay.

lub osobami trzecimi.

The

Supervisory

Board

shall

provide

(3)

zbędnej

zwłoki

z

Informacje

informować

klientami,

o

Radę

dostawcami,

zaistniałych

konfliktach

information on conflicts of interest that

interesów oraz sposobie ich rozwiązania

have arisen, and how they were handled,

Rada

in its report to the Shareholders Meeting.

sprawozdaniu

Nadzorcza

przedstawia

dla

w

Zgromadzenia

Wspólników.
(4)

(5)

Material conflicts of interest in the person

(4)

Istotne

konflikty

interesów

w

osobie

of a Supervisory Board member that are

członka Rady Nadzorczej, które nie są

not

jedynie

merely

temporary

shall

lead

to

przejściowe,

prowadzą

zakończenia jego kadencji, np. poprzez

resignation.

złożenie rezygnacji.

Consultancy or other service agreements

(5)

Umowy o doradztwo lub inne umowy o

between a Supervisory Board member

świadczenie usług pomiędzy członkiem

and

Rady

the

Company

require

the

prior

Nadzorczej

a

Spółką

wymagają

uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

consent of the Supervisory Board.

Article 4 - Election of the Chairman, Vice-

Artykuł 4 - Wybór Przewodniczącego,

Chairman and Secretary

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

(1)

(2)

do

termination of the office e.g. through

The Supervisory Board elects from among

(1)

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona

its members a Chairman and a Vice-

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Chairman each time a vacancy for these

każdorazowo

positions occurs. With the election, the

wakatu na tych stanowiskach. Wraz z

Supervisory Board determines the term of

wyborem,

office for the Chairman and the Vice-

kadencję

Chairman which shall be at least one year

Wiceprzewodniczącego,

but not longer than the term of office of

wynosić co najmniej jeden rok, lecz nie

the respective person as Supervisory

dłużej

Board member.

stanowisku członka Rady Nadzorczej.

Revocation of the office as Chairman
and/or

Vice-Chairman

is

possible

(2)

niż

Odwołanie

w
Rada

przypadku

powstania

Nadzorcza

określa

Przewodniczącego

kadencja

z

funkcji

która
danej

i

powinna
osoby

na

Przewodniczącego

by

i/lub Wiceprzewodniczącego możliwe jest

Supervisory Board resolution in which the

w drodze uchwały Rady Nadzorczej, w
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concerned

Chairman

and/or

Vice-

której

Chairman may not participate.

dany

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

i/lub

nie

może

uczestniczyć.
(3)

The

Supervisory

Board

appoints

and

(3)

Rada

Nadzorcza

odwołuje

uchwałą

Board

będącą członkiem Rady Nadzorczej na

member

Secretary

as

Board

keeps

the

Secretary

by

Nadzorczej

i

revokes a person that is not a Supervisory
Supervisory

Rady

powołuje

resolution.

The

stanowisko

minutes

the

sporządza protokół z posiedzenia.

of

Sekretarza.

osobę

nie

Sekretarz

meeting.

Article 5 - Chairman of the Supervisory

Artykuł 5 - Przewodniczący Rady

Board

Nadzorczej

(1)

The Chairman shall coordinate the work

(1)

Przewodniczący koordynuje prace Rady

within the Supervisory Board, convene the

Nadzorczej,

zwołuje

posiedzenia

Rady

Supervisory Board meetings, lead the

Nadzorczej, prowadzi posiedzenia Rady

meetings of the Supervisory Board and

Nadzorczej i ustala porządek obrad.

determine the order of the agenda.
(2)

In case of unavailability of the Chairman

(2)

W

przypadku

nieobecności

of the Supervisory Board the rights and

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prawa

obligations

i

of

the

Chairman

of

the

obowiązki

Przewodniczącego

Rady

Supervisory Board shall be carried out by

Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący

the Vice-Chairman of the Supervisory

Rady Nadzorczej.

Board.
(3)

If these persons are both incapable of

(3)

W razie niemożności pełnienia tej funkcji

doing so or if both the position of the

przez obie te osoby lub w razie wakatu na

Chairman and of the Vice-Chairman are

stanowisku

vacant,

the

Wiceprzewodniczącego, przewodnictwo w

Supervisory Board in terms of years of life

obradach obejmuje najstarszy wiekiem

shall

członek Rady Nadzorczej.

the

oldest

assume

member

chairmanship

of
of

the

Przewodniczącego

i

meeting.

Article 6 - Meetings of the Supervisory

Artykuł 6 - Posiedzenia Rady Nadzorczej

Board
(1)

Meetings shall be called (i) as often as

(1)

Posiedzenia są zwoływane (i) tak często,

required by the business, at least twice

jak wymaga tego prowadzona działalność,

per calendar year,

co

(ii) following

the

najmniej

dwa

razy

w

roku

Chairman granting his approval pursuant

kalendarzowym, (ii) po uzyskaniu zgody

to Article 7 (1) or (iii) if any member or a

Przewodniczącego zgodnie z art. 7 ust. 1

managing director requests it in writing

lub (iii) na pisemny wniosek członka lub

stating the purpose and the reasons. They

członka
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Zarządu,

z

podaniem

celu

i

shall in general be held in person.

przyczyn. Zasadniczo odbywają się one
osobiście.

(2)

(3)

In general, meetings are convened by the

(2)

Posiedzenia

z

reguły

zwołuje

Chairman, unless the Chairman does not

Przewodniczący, chyba że nie uwzględni on

follow the request for convocation by

wniosku o zwołanie posiedzenia złożonego

another member of the Supervisory Board

przez innego członka Rady Nadzorczej lub

or by a managing director. In such event

członka

those persons are entitled to convene a

osoby te są uprawnione do zwołania

Supervisory Board meeting instead of the

posiedzenia

Chairman.

Przewodniczącego.

Meetings shall generally be convened in

(3)

Zarządu.

Posiedzenia

W

Rady

z

takim

przypadku

Nadzorczej

reguły

zamiast

zwoływane

są

writing (e-mail being sufficient) to the last

pisemnie (wystarczy e-mail), z pismem

known address of the Supervisory Board

przesłanym

members, with a notice period of at least

członków Rady Nadzorczej, z co najmniej

two weeks. Calculating the notice period,

dwutygodniowym

the day on which the convocation notice is

obliczaniu

sent out and the day of the meeting itself

uwzględnia się dnia, w którym wysłano

are not included. In urgent cases, the

zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia,

Chairman may shorten the notice period

ani dnia samego zgromadzenia. W pilnych

or convene a meeting to be held by

przypadkach Przewodniczący może skrócić

telephone or video conference.

okres

na

ostatni

znany

wyprzedzeniem.

Przy

wyprzedzenia

nie

okresu

wyprzedzenia

posiedzenie,
telefonicznie

adres

które
lub

lub

zwołać

odbędzie

za

się

pośrednictwem

wideokonferencji.
(4)

(5)

(6)

The convocation notice shall determine at

(4)

W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia

least the time, the venue and the form of

określa się co najmniej godzinę, miejsce i

the meeting.

formę posiedzenia.

The items on the agenda and the proposed

(5)

Wraz

z

zawiadomieniem

o

zwołaniu

resolutions shall be provided together with

zgromadzenia są przekazywane punkty

the convocation notice to the meeting.

porządku obrad oraz projekty uchwał.

The meetings of the Supervisory Board

(6)

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się

shall take place at the registered office of

w siedzibie Spółki lub w innym miejscu

the Company or at another meeting

wskazanym w zaproszeniu.

location specified in the invitation.
(7)

The language of the meetings of the

(7)

Językiem posiedzeń Rady Nadzorczej, jak

Supervisory Board as well as of the

również

meeting

proposed

proponowanych uchwał, podjętych uchwał,

resolutions,

documents,
adopted

dokumentów

posiedzenia,

resolutions,

zawiadomień o zwołaniu posiedzenia oraz

convocation notices and minutes of the

protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej

Supervisory Board

jest język angielski.

meetings shall

be

English.
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Artykuł 7 - Uchwały Rady Nadzorczej

Article 7 - Resolutions of the Supervisory
Board
(1)

Resolutions of the Supervisory Board are

(1)

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są

generally adopted at meetings; outside a

co do zasady na posiedzeniach; poza

meeting, to the extent compulsory law

posiedzeniami,

w

does not prescribe another form, they can

bezwzględnie

obowiązujące

be passed in writing, including telefax or

prawa nie przewidują innej formy, mogą

verbally,

być one podejmowane w trybie pisemnym,

e.g.

by

phone

or

by

lub

jakim

przepisy

w

aforementioned if all Supervisory Board

telefonicznie

members have agreed to this form of

wideokonferencji albo z zastosowaniem

voting and at least four fifth of the

połączenia

Supervisory Board members participate in

wszyscy

the voting. If to best judgement an

wyrazili zgodę na taką formę głosowania, a

immediate measure is required to avoid

w głosowaniu bierze udział co najmniej 4/5

considerable

the

członków Rady Nadzorczej. Jeżeli według

Company and such a measure requires

najlepszej oceny wymagane jest podjęcie

the approval of the Supervisory Board but

natychmiastowego

the prior passing of a resolution is time-

uniknięcia znacznych strat dla Spółki i takie

wise impossible, the Chairman is to be

działanie wymaga zgody Rady Nadzorczej,

asked for preliminary prior approval. In

ale wcześniejsze podjęcie uchwały nie jest

such event the Chairman has to inform the

możliwe ze względów czasowych, należy

other Supervisory Board members about

zwrócić

the matter without undue delay. In the

wstępną

next meeting of the Supervisory Board

Przewodniczący

which shall be convened within reasonable

zwłoki

time but not later than three (3) weeks

pozostałych członków Rady Nadzorczej. Na

after the approval was granted by the

najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,

Chairman. In this meeting the Supervisory

które

Board has to be informed about the

rozsądnym terminie, nie później jednak niż

reasons for the accelerated decision and

w

the actions taken and has to decide

udzielenia zgody przez Przewodniczącego,

whether or not approval will be granted

Rada

retroactively.

poinformowana

for

telefaksem

w

videoconference or by combination of the

disadvantages

tym

zakresie,

lub

ustnie,
w

powyższych
członkowie

się

form,

Rady

takim

powinien

poinformować

ciągu

(3)

zbędnej

o

sprawie

zwołane

musi
o

decyzji

o

przypadku

tygodni

Nadzorcza

przyspieszonej

celu

bez

zostać

trzech

w

Przewodniczącego
W

powinno

jeżeli

Nadzorczej

działania

do

zgodę.

np.

drodze

od

w
dnia

zostać

przyczynach
i

podjętych

działaniach oraz musi zdecydować, czy
zgoda zostanie udzielona z mocą wsteczną,
czy też nie.
(2)

In general, resolutions can be adopted on

(2)

Co

do

zasady,

uchwały

mogą

być

proposals that have been duly announced

podejmowane w sprawie wniosków, które

in the agenda for the Supervisory Board

zostały prawidłowo zgłoszone w porządku

meeting. Resolutions on items that have

obrad

not been duly announced in the agenda

Uchwały

can

porządkiem obrad mogą być podjęte tylko

only

be

adopted

if

all

present
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posiedzenia
w

Rady

sprawach

Nadzorczej.
nieobjętych

Supervisory

explicitly

wówczas, gdy wszyscy obecni członkowie

agree hereto. If not all Supervisory Board

Board

Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.

members

Jeżeli

are

members

present,

the

absent

nie

wszyscy

Nadzorczej

given a reasonable amount of time (at

członkom Rady Nadzorczej wyznacza się

least five (5) calendar days) determined

odpowiedni termin (co najmniej pięć (5)

by the Chairman in which to vote in

dni

writing (including the right to object

Przewodniczącego na oddanie głosu na

against the passing of the unannounced

piśmie

resolution). Any resolution adopted on

sprzeciwu wobec podjęcia uchwały bez

such an unannounced resolution shall not

zapowiedzi). Uchwała podjęta w sprawie

be valid until the allotted time for adopting

takiej

the resolution passes without an absent

nieważna

Supervisory

przeznaczonego

Board

member's

written

obecni,

Rady

Supervisory Board members shall be

(including email, fax) objection.

są

członkowie

kalendarzowych)
(w

tym

nieobecnym

ustalony

prawo

do

niezapowiedzianej
do

przypadku

braku

mailowego,

zgłoszenia

uchwały

momentu
na

przez

upływu

jej

jest
czasu

podjęcie

pisemnego

(w

faksowego)

w
tym

sprzeciwu

nieobecnego członka Rady Nadzorczej.
(3)

As far as the statutory law or the Articles

(3)

O

ile

przepisy

prawa

lub

Statut

nie

of Association do not require a larger

wymagają większej większości, uchwały

majority, Supervisory Board resolutions

Rady

are passed with a majority of four fifth of

czterech piątych oddanych głosów. Każdy

the cast votes. Each Supervisory Board

członek Rady Nadzorczej ma jeden głos.

member has one vote. When determining

Przy ustalaniu wyników głosowania nie

voting results, abstentions shall not be

wlicza się głosów wstrzymujących się,

counted, regardless of whether they are

niezależnie od tego, czy są one wyraźne

express or implicit. Members of the

czy

Supervisory

to

Nadzorczej uważa się za biorących udział

participate in the adoption of a resolution

w podejmowaniu uchwały nawet wówczas,

even when they abstain from voting.

gdy wstrzymują się od głosu. Członkowie

Supervisory Board members may grant

Rady Nadzorczej mogą udzielać innym

other Supervisory Board members written

członkom

power of attorney to vote for them.

pełnomocnictwa

Board

are

considered

Nadzorczej

zapadają

dorozumiane.

Rady

Członków

Nadzorczej
do

większością

Rady

pisemnego

głosowania

w

ich

imieniu.
(4)

Minutes

of

the

meetings

of

the

(4)

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza

Supervisory Board shall be prepared and

się

signed by the chairman of the meeting

przewodniczący posiedzenia i sekretarz

and the secretary of the meeting. The

posiedzenia. Protokół powinien zawierać

minutes shall include the place and date

miejsce i datę posiedzenia, uczestników,

of the meeting, the participants, the items

punkty porządku obrad, zasadnicze punkty

on the agenda, the key points of the

dyskusji oraz uchwały Rady Nadzorczej.

discussions and the resolutions by the

Uchwały podjęte poza posiedzeniami są

Supervisory Board. Resolutions adopted

protokołowane

outside of meetings shall be recorded in

Przewodniczącego. Protokoły z posiedzeń

writing by the Chairman. Minutes of the

oraz protokoły z uchwał podjętych poza

meetings

resolutions

posiedzeniami powinny być niezwłocznie

adopted outside of meetings shall be

przekazywane wszystkim członkom Rady

and

minutes

of

Page 7 of 8
Strona 7 z 8

protokół,

który

na

piśmie

podpisuje

przez

forwarded

to

all

Supervisory

Board

Nadzorczej.

Protokoły

z

the meetings shall be presented to the

zatwierdzenia na następnym posiedzeniu.

Supervisory Board for approval in the next

Zatwierdzenie nie ma wpływu na ważność

meeting. The approval shall not affect the

podjętych

validity of the resolutions adopted. The

przekazuje się członkom Zgromadzenia

approved resolutions shall be forwarded to

Wspólników.

members

of

the

uchwał.

Nadzorczej

są

przedstawiane

the

Radzie

posiedzeń

members as soon as possible. Minutes of

Podjęte

do

uchwały

shareholders

meeting.

Article 8 - Confidentiality Obligation

Artykuł 8 – Obowiązek zachowania
poufności

(1)

The Supervisory Board members shall not
disclose

(2)

in

particular

(1)

confidential

Członkowie Rady Nadzorczej nie będą
ujawniać

w

szczególności

informacji

information, business secrets, reports,

poufnych, tajemnic handlowych, raportów,

consultations of the company or the

konsultacji spółki lub wspólników spółki,

shareholders of the company, which have

które stały się znane członkom Rady

become known to the members as a result

Nadzorczej w związku z pełnieniem przez

of their service on the Supervisory Board

nich

(“Confidential Information”).

("Informacje Poufne").

If

necessary

for

the

work

of

the

(2)

funkcji

w

Radzie

Nadzorczej

Jeżeli jest to niezbędne dla pracy Rady

Supervisory Board, a board member may

Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej może

disclose Confidential Information only to

ujawnić

Informacje

Poufne

persons

to

osobom,

które

zobowiązane

who

are

confidentiality

either

under

sworn

do

or

zachowania poufności na mocy przepisów

professional regulations or who have

ustawowych lub zawodowych lub które

previously

confidentiality

uprzednio podpisały umowę o zachowaniu

agreement which stipulates confidentiality

poufności, która określa zobowiązania do

obligations at least to the same extent as

zachowania poufności co najmniej w takim

under this clause. The Supervisory Board

samym

members

the

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani

the

są

signed

shall

aforementioned

statutory

są

jedynie

a

ensure
persons

that
observe

confidentiality obligation.

zakresie

zapewnić

zachowania

jak

niniejszy

przestrzeganie
poufności

punkt.

obowiązku

przez

wyżej

wymienione osoby.
(3)

This confidentiality obligation shall remain

(3)

To zobowiązanie do zachowania poufności

in effect even after completion of the term

pozostaje w mocy nawet po zakończeniu

of office.

kadencji.
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