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Statut Grupy LOTOS S.A.
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu – zmiany podczas Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
§9 Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania
z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
2) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy
utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb
wykorzystania takich funduszy,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej,
5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny
rzeczoznawcy oraz wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny
rzeczoznawcy,
9) wyrażanie zgody na obciążenie i zbycie akcji LOTOS Petrobaltic S.A. oraz udziałów
Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.,
§11 Rada Nadzorcza
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków w tym przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od
powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa
reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i
odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady
oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
5. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składa się z pięciu członków.
§12 Posiedzenia Rady Nadzorczej
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny
wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający
proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając
datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień,
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przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Za-rządu dotyczący zwołania posiedzenia
Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia
otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić do dwóch dni termin, o
którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej.
W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady
Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które po-winny być
wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali
prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego
zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i
umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może także podejmować
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie
wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a podjęte uchwały
zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie
"za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z
porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może
dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną
większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§13 Kompetencje Rady Nadzorczej
1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej
należy ponadto:
1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Spółki oraz
ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,
2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
4) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy
kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
5) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Za-rządu co do podziału zysków i
pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej
oceny,
6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno
zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
7) udzielanie, członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub
zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
8) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego
zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość
jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.
9) określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budżetów rocznych i
strategii wieloletnich,
10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
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11) opiniowanie budżetów rocznych,
12) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
13) przyznawanie nagród rocznych dla prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu, chyba że
szczególny przepis prawa stanowi inaczej.
14) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi.
3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1) utworzenie zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania,
2) zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej jedną dwudziestą wartości netto majątku Spółki,
3) zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które - na podstawie jednej lub
kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu - przekracza
równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do
kompetencji Walnego Zgromadzenia,
4) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę przekraczającą jedną
dwudziestą kapitału zakładowego oraz wszystkich inwestycji rzeczowych
5) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników
wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów
lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału
zakładowego Spółki, w sprawach:
a) podziału zysku lub pokrycia strat,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
e) zmiany umowy lub statutu.
6) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wnoszenie wkładów
na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe
zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w
wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub
akcji, przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem obejmowania akcji lub
udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku ”Prawo
upadłościowe i naprawcze” oraz nabywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
7) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości
nie przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wy-ceny rzeczoznawcy oraz zbycie
nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie
przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
8) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
4. Rada Nadzorcza powołuje spośród członków Rady Komitet Audytu oraz może powoływać inne
Komitety, których zakres działania, organizację prac i sposób wykonywania czynności określa
Regulamin Rady Nadzorczej oraz regulaminy poszczególnych komitetów. Regulaminy komitetów,
a także każda zmiana ich treści, nabierają mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą.
§14 Zarząd
1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes i Wiceprezesi
Zarządu.
2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Prezes, Wiceprezesi i pozostali Członkowie
Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszeni z ważnych powodów przez Radę
Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków lub
całego Zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
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5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Rezygnacja
członka Zarządu nie może być złożona później niż czternaście dni przed datą wygaśnięcia mandatu
wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu, jako zastrzeżenie skutków rezygnacji
od oznaczonego dnia.
§16 Kompetencje i sposób działania Zarządu Spółki
1. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
2. Zarząd uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób
prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy
obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz
określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub
przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, bądź
sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu.
4. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i
postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd obowiązany jest do opracowywania i uchwalania budżetów rocznych oraz strategii
wieloletnich w formie , zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy.
7. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy z prezesem,
wiceprezesami oraz pozostałymi członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Rady
Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne po-między Spółką a członkami
Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie.
§17 Czas trwania i rok obrotowy Spółki
1. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§18 Inne postanowienia
1. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Użyte w Statucie określenie "grupa kapitałowa" oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów
o rachunkowości.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu, użyte
w nim określenia:
1) „Spółka” pisane z wielkiej litery oznacza Grupę LOTOS Spółkę Akcyjną,
2) „Statut” pisane z wielkiej litery oznacza Statut Grupy LOTOS S.A.,
3) „osoba” w §10 ust. 6 oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej.

