Załącznik nr IV

Rules of Procedure
for the management of
TSCNET Services GmbH domiciled in
Munich
By shareholders‘ resolution dated 9
September 2014 the shareholders of the
afore-mentioned company (“Company”)
have adopted the following rules of
procedure for the management:
§1 General
1. The managing directors run the business
of the Company in accordance with
applicable law, the articles of association
of the Company, these Rules of
Procedure,
the
schedule
of
responsibilities as attached as Appendix
A, their employment contracts and the
instructions of the shareholders’ meeting
as well as of the supervisory board.
Shareholder’s
meeting
instructions
prevail
over
supervisory
board
instructions.
2. The managing directors are together
responsible for managing the business of
the Company. Irrespective of the above,
each managing director runs the business
area assigned to him pursuant to the
schedule of responsibility by himself. He
shall however in any case subordinate the
interest of the business area assigned to
him to the best interest of the Company as
a whole and follow possible management
board resolutions.

3. The managing directors cooperate with
each other and the other bodies of the
Company in the best interests of the
Company on the basis of mutual trust.
They inform each other continuously at
least in every managing directors’
meeting about all essential measures and

Regulamin

Zarządu
TSCNET Services GmbH z siedzibą w
Monachium
W drodze uchwały wspólników z dnia 9
września 2014 roku, wspólnicy ww. spółki
(„Spółka”) przyjęli następujący Regulamin
Zarządu:
§1 Postanowienia ogólne
1. Członkowie zarządu kierują działalnością
Spółki zgodnie z obowiązującym
prawem, statutem Spółki, niniejszym
Regulaminem, wykazem obowiązków
stanowiącym Załącznik A, zawartymi
przez nich umowami o pracę oraz
dyspozycjami zgromadzenia wspólników
i
rady
nadzorczej.
Dyspozycje
zgromadzenia
wspólników
mają
pierwszeństwo przed dyspozycjami rady
nadzorczej.
2. Członkowie zarządu są wspólnie
odpowiedzialni
za
kierowanie
działalnością Spółki. Niezależnie od
powyższego, każdy z członków zarządu
samodzielnie zarządza przydzielonym
mu obszarem działalności zgodnie z
wykazem obowiązków. W każdym
przypadku
powinien
on
jednak
podporządkować interes przydzielonego
mu obszaru działalności najlepszemu
interesowi Spółki jako całości i
postępować zgodnie z ewentualnymi
uchwałami zarządu.
3. Członkowie zarządu współpracują ze
sobą oraz z innymi organami Spółki w
najlepszym interesie Spółki na zasadzie
wzajemnego zaufania. W sposób ciągły,
co najmniej na każdym posiedzeniu
członków zarządu, informują się
wzajemnie o wszystkich istotnych

matters of their respective business areas
and on request also about any other single
matters.
4. If a measure and/or operation of one 4.
business area concerns (an)other business
area(s) at the same time or if with regard
to a measure and/or operation a
management board resolution is to be
brought about, the concerned managing
director has to coordinate with the other
concerned managing director(s) in
advance.
5. In the event of concerns against measures 5.
and/or operations in another business area
each managing director is obliged to
discuss the concerns with the competent
other managing director.
6. If in the situations mentioned above in 6.
para. 4 and 5 an agreement between the
managing directors cannot be reached,
the managing directors shall present the
matter explaining the difference in
opinions to the supervisory board or if it
is a matter for which the shareholders’
meeting is competent to the shareholders’
meeting for passing a resolution.
7. The aforementioned prior alignment or 7.
passing of a resolution may as an
exception be omitted by a managing
director, to the extent that according to
one’s best judgement an immediate
measure is required to avoid considerable
disadvantages for the Company and the
prior alignment or passing of a resolution
is time-wise impossible. The other
managing directors and the chairmen of
the supervisory board and the
shareholders’ meeting have to be
informed immediately about such an
independent action.

działaniach i sprawach dotyczących ich
obszarów działalności, a na prośbę
również
o
innych
pojedynczych
sprawach.
Jeżeli dany środek lub działanie
podejmowane w ramach jednego obszaru
działalności dotyczy jednocześnie innego
obszaru (innych obszarów) działalności
lub jeżeli w odniesieniu do danego środka
lub działania ma zostać podjęta uchwała
zarządu, dany członek zarządu musi z
wyprzedzeniem
uzgodnić
to
z
pozostałymi
zainteresowanymi
członkami.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących
podjęcia danych środków lub działań w
innym obszarze działalności, każdy z
członków zarządu jest zobowiązany do
omówienia tych zastrzeżeń z innym
właściwym członkiem zarządu.
Jeżeli w sytuacjach, o których mowa w
ust. 4 i 5 nie dojdzie do porozumienia
pomiędzy
członkami
zarządu,
przedstawią oni daną sprawę radzie
nadzorczej wraz z wyjaśnieniem różnicy
zdań lub zgromadzeniu wspólników,
jeżeli jest to sprawa, która wymaga
podjęcia uchwały przez zgromadzenie
wspólników.
Uprzednie uzgodnienie lub podjęcie
uchwały, zgodnie z powyższym, może w
drodze wyjątku zostać zaniechane przez
danego członka zarządu w zakresie, w
jakim
według
najlepszej
oceny
wymagane jest natychmiastowe działanie
w
celu
uniknięcia
znacznych
niedogodności dla Spółki, a uprzednie
uzgodnienie lub podjęcie uchwały jest
niemożliwe ze względów czasowych.
Pozostali członkowie zarządu oraz
przewodniczący rady nadzorczej i
zgromadzenia wspólników powinni
zostać niezwłocznie poinformowani o

takim samodzielnym działaniu.
§2
§2
Managing Directors’ Meetings and
Posiedzenia i uchwały członków zarządu
Resolutions
1. Meetings of the managing directors shall 1. Posiedzenia członków zarządu będą się
take place regularly. They must take
odbywały regularnie. Posiedzenie musi
place - observing a reasonable period of
się
odbyć
–
z
zachowaniem
time - if the interest of the Company
odpowiedniego terminu – jeśli wymaga
requires so or if one of the managing
tego interes Spółki lub jeśli jeden z
directors requests the convocation.
członków zarządu zażąda jego zwołania.
2. Management board resolutions are 2. Uchwały zarządu są z reguły
generally taken in managing directors’
podejmowane
na
posiedzeniach
meetings. If all managing directors agree
członków zarządu. Jeżeli wszyscy
in
advance,
management
board
członkowie zarządu wyrażą na to
resolutions can also be passed outside of
wcześniejszą zgodę, uchwały zarządu
meetings in writing (in particular
mogą być podejmowane również poza
including by means of fax or email) or
posiedzeniami w trybie pisemnym (w
orally (in particular including by phone or
tym w szczególności za pośrednictwem
videoconference).
faksu lub poczty elektronicznej) lub w
trybie ustnym (w tym w szczególności
telefonicznie
lub
w
drodze
wideokonferencji).
3. The management board is quorate, if all 3. Zarząd posiada kworum, jeżeli wszyscy
its members participate in taking the
jego członkowie biorą udział w
resolution.
podejmowaniu uchwały.
4. Absent managing directors can take part 4. Nieobecni członkowie zarządu mogą
in management board resolutions also by
brać udział w podejmowaniu uchwał
written voting presented by other
zarządu również w drodze pisemnych
managing directors.
głosów przedstawionych przez innych
członków zarządu.
5. Resolutions of the management board are 5. Uchwały zarządu podejmowane są
taken unanimously.
jednogłośnie.
6. On each managing directors’ meeting and 6. Z każdego posiedzenia członków zarządu
management board resolution (outside
i uchwały zarządu (poza posiedzeniem
managing directors’ meetings) minutes
członków zarządu) sporządza się
shall be taken. The minutes are to be
protokół. Protokół muszą podpisać
signed by all managing directors.
wszyscy członkowie zarządu.
7. In the case of a conflict of interests 7. W przypadku konfliktu interesów
between the Company and a managing
pomiędzy Spółką a członkiem zarządu,
director, his or her spouse/companion in
jego lub jej współmałżonkiem/ partnerem
life, a relative up to the second degree or
życiowym/ partnerką życiową, krewnym
a person with whom he otherwise has a
do drugiego stopnia pokrewieństwa lub
personal relationship, such managing
osobą, z którą łączą go inne relacje

director shall inform the other managing
osobiste, taki członek zarządu bez
director(s) of the conflict of interest
zbędnej zwłoki poinformuje pozostałych
without undue delay, ensure that the
członków zarządu o konflikcie interesów,
information is documented in the minutes
zapewni udokumentowanie tej informacji
of a managing directors’ meeting and
w protokole z posiedzenia członków
refrain from voting on the matter in
zarządu i wstrzyma się od głosowania w
question.
danej sprawie.
§3
§3
Measures that require a management
Działania wymagające uchwały zarządu
board resolution
1. The management board as a whole (all 1. Zarząd jako całość (wszyscy członkowie
managing directors) resolves on:
zarządu)
podejmuje
uchwały
w
następującym zakresie:
a) all matters for which the law, the articles a) wszelkie sprawy, w odniesieniu do
of association of the Company or these
których przepisy prawa, statut Spółki lub
Rules of Procedure require a management
niniejszy Regulamin wymagają podjęcia
board resolution;
uchwały przez zarząd;
b) the convocation of the shareholders’ b) zwołanie zgromadzenia wspólników lub
meeting or the supervisory board,
rady nadzorczej, wnioski i propozycje
applications and proposals of the
członków zarządu w zakresie uchwał
managing directors for resolutions of the
zgromadzenia wspólników lub rady
shareholders’ meeting or the supervisory
nadzorczej oraz wszystkie sprawy, w
board and on all matters with regard to
odniesieniu do których wymagane jest
which the consent of the shareholders’
uzyskanie
zgody
zgromadzenia
meeting and/or the supervisory board has
wspólników lub rady nadzorczej, chyba
to be applied for, unless § 1 paras 6 and 7
że zastosowanie ma § 1 ust. 6 i 7;
apply;
c) fundamental
questions
of
the c) podstawowe kwestie organizacyjne,
organization, the business policy
polityka biznesowa w tym ogólne
including general terms and conditions as
warunki oraz planowanie inwestycyjne i
well as the investment and the financial
finansowe Spółki;
planning of the Company;
d) all matters that are not assigned by the d) wszelkie sprawy, które zgodnie z
schedule of responsibility exclusively to
wykazem
obowiązków
nie
są
the business area of one managing
przydzielone wyłącznie do obszaru
director;
działalności jednego członka zarządu;
e) all other matters, which according to e) wszelkie inne sprawy, które zgodnie z
management board resolution have to be
uchwałą zarządu muszą zostać wspólnie
decided jointly.
rozstrzygnięte.
2. The management board may by 2. Zarząd może na mocy uchwały zarządu
upoważnić poszczególnych członków
management board resolution engage
zarządu do wykonywania uchwał i
single managing directors to execute the
działań, które muszą być wykonywane
resolutions and the measures, which have

to be executed by the management board.
§4
Measures of the management requiring
consent
1. Apart from the ones listed in the articles of
the Company the following matters require
the prior consent of the shareholders’
meeting:
a) Use of the approved capital (genehmigtes
Kapital) and conclusion of all agreements
in connection with this with the persons
taking over the new share(s) in particular
on a share premium;

przez zarząd.
§4
Działania Zarządu wymagające zgody

1. Poza działaniami wymienionymi w
statucie
Spółki,
uprzedniej
zgody
zgromadzenia
wspólników
wymagają
następujące sprawy:
a) Wykorzystanie autoryzowanego kapitału
(genehmigtes Kapital) i zawarcie w
związku z tym wszelkich umów z
osobami obejmującymi nowe udziały, w
szczególności w ramach kapitału
zapasowego ze sprzedaży udziałów
powyżej ich wartości nominalnej;
of b) Zakładanie i rozwiązywanie oddziałów;

b) Establishment and dissolution
branches;
c) Acquisition, sale, disposal of and/or c) Nabywanie, sprzedaż, zbywanie lub
encumbrance of real estate;
obciążenie nieruchomości;
d) All measures which would result in an d) Wszystkie działania, które skutkowałyby
transgression of the overall Annual
przekroczeniem całkowitego Rocznego
Budget respectively single positions of
Budżetu lub pojedynczych pozycji z
the Annual Budget;
Rocznego Budżetu;
e) Agreement on pension commitments, e) Zawieranie porozumień w sprawie
establishment of company pension
zobowiązań emerytalnych, tworzenie
schemes as well as any social measures
pracowniczych programów emerytalnych
towards employees for which there is no
oraz wszelkich środków socjalnych dla
underlying legal obligation and which
pracowników, w odniesieniu do których
have a not insignificant economic effect
nie jest to wymagane zgodnie z prawem,
on the Company;
a które mają istotny wpływ ekonomiczny
na Spółkę;
f) Entering
into
legal
proceedings f) Wszczynanie postępowania sądowego (w
(including arbitration proceedings) and
tym postępowania arbitrażowego) i
continuation of such legal proceedings in
kontynuowanie takiego postępowania
the respective higher instance with a
sądowego w odpowiedniej wyższej
value in dispute plus estimated costs
instancji o wartości przedmiotu sporu
(court costs and lawyers’ fees) of more
wraz z szacunkowymi kosztami (koszty
than € 500,000 per instance;
sądowe i honoraria adwokatów)
przekraczającej 500 000 EUR na każdy
przypadek;
g) Unilateral declarations or conclusion, g) Jednostronne oświadczenia lub zawarcie,
termination and amendment of contracts
rozwiązanie i zmiana umów (w tym serii
(including series of related contracts) that
powiązanych umów), które skutkują
lead to a disposal of assets or rights, an
zbyciem aktywów lub praw, powstaniem
obligation or expenditure in the value of
zobowiązania lub wydatków o wartości
more than € 3,500,000 during their term
przekraczającej 3 500 000 EUR w okresie

and/or which have a significant impact on
ich obowiązywania lub które mają istotny
the business of the Company (e.g. rental
wpływ na działalność Spółki (np. umowa
agreement on business premises, etc.)
najmu lokalu firmowego itp.).
h) With regard to the following matters h) W odniesieniu do poniższych spraw
beyond ordinary course of business
wykraczających poza tok zwykłej
consent is required for:
działalności, zgoda jest wymagana w
następującym zakresie:
i. Taking up of loans and/or set up of credit i. Zaciąganie kredytów lub ustanawianie
facilities of more than € 500,000;
instrumentów kredytowych o wartości
powyżej 500 000 EUR;
ii. Granting of loans and/or credit facilities ii. Udzielanie pożyczek lub instrumentów
beyond ordinary course of business;
kredytowych poza tokiem zwykłej
działalności;
iii. Granting of securities e.g. guarantees and iii. Udzielanie zabezpieczeń, np. gwarancji i
encumbrance of assets (e.g. lien) except
obciążanie aktywów (np. zastaw), z
for retention of title in the ordinary course
wyjątkiem zastrzeżenia prawa własności
of business.
w toku zwykłej działalności.
2. Following matters require the prior 2. Uprzedniej zgody rady nadzorczej
consent of the supervisory board:
wymagają następujące sprawy:
a) Unilateral declarations or conclusion, a) Jednostronne oświadczenia lub zawarcie,
termination and amendment of contracts
rozwiązanie i zmiana umów (w tym serii
(including series of related contracts) that
powiązanych umów), które skutkują
lead to a disposal of assets or rights, an
zbyciem aktywów lub praw, powstaniem
obligation or expenditure in the value of
zobowiązania lub wydatków o wartości
more than €50,000 respectively - if
przekraczającej odpowiednio 50 000
specified in the Annual Budget and
EUR – jeśli tak określono w Rocznym
Annual Activity Plan - of more than €
Budżecie i Rocznym Planie Działalności
300,000 and less than or equal to €
– lub przekraczającej 300 000 EUR i
3,500,000 during their term;
mniejszej lub równej 3 500 000 EUR w
okresie ich obowiązywania;
b) Determination and amendment of human b) Ustalanie i zmiana polityki kadrowej (w
resources policies (including the
tym standardów/zasad wynagradzania),
remuneration standards/rules), significant
istotne zmiany i reorganizacja istniejącej
changes to and rearrangement of existing
lub tworzenie nowej wewnętrznej
and/ or creation of new internal
struktury organizacyjnej;
organisational structure;
c) Entering into (including arbitration c) Wszczynanie
i
kontynuowanie
proceedings) and continuation of such
postępowania sądowego (w tym
legal proceedings in the respective higher
postępowania
arbitrażowego)
w
instance;
odpowiedniej wyższej instancji;
d) Taking up of loans and/or set up of credit d) Zaciąganie kredytów lub ustanawianie
facilities up to and including € 500,000.
instrumentów kredytowych o wartości
nie przekraczającej 500 000 EUR.
§5
§5
Reporting Duties
Obowiązki sprawozdawcze
The managing directors report to the Członkowie zarządu składają radzie

nadzorczej comiesięczne sprawozdania
dotyczące
sytuacji
finansowej
oraz
regularnie, co najmniej raz na kwartał, a
także w razie potrzeby i na żądanie,
sprawozdania
dotyczące
przebiegu
działalności, w szczególności dotyczące
działań i sytuacji Spółki. Ponadto członkowie
zarządu regularnie składają zgromadzeniu
wspólników, co najmniej na każdym
regularnym posiedzeniu, a także w razie
potrzeby i na żądanie, sprawozdania
dotyczące przebiegu działalności, w
szczególności dotyczące działań i sytuacji
Spółki.
Reports are provided in writing and orally.
Sprawozdania są przekazywane w formie
pisemnej i ustnej.
§7
§7
Language
Język
The English text prevails. The German Obowiązuje wersja w języku angielskim.
text serves only as a convenience Wersja w języku niemieckim służy jedynie
translation.
jako tłumaczenie na potrzeby odbiorcy.
End of Rules of Procedure
Koniec Regulaminu
supervisory board monthly on the financial
situation and regularly, at least quarterly as
well as when necessary and on request on the
course of the business in particular the
operations and situation of the Company.
Moreover, managing directors report to the
shareholders' meeting regularly, at least in
each regular meeting as well as when
necessary and on request, on the course of the
business in particular the operations and
situation of the Company

