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Uchwała nr 9/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu  

z dnia 30 marca 2022 roku 

 
zmieniająca Uchwałę nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja 

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania 

wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 
Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1907 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

W § 4 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju 
Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (z późn. zm.), ustępy 3 i 4 
otrzymują brzmienie: 

„3. Cele zarządcze, cele zarządcze i ich wagi albo cele zarządcze, ich wagi oraz obiektywne i mierzalne 
kryteria realizacji i rozliczania tych celów na każdy kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane dla 
wszystkich członków Zarządu Spółki lub z osobna dla każdego członka Zarządu Spółki mocą odrębnej 
uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 marca roku 
obrotowego, na który mają być one ustalone. 

4. Wagi celów zarządczych – o ile nie zostaną one ustalone zgodnie z ustępem 3 powyżej, a także 
obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalane na każdy rok obrotowy Spółki 
zostaną określone wspólnie dla wszystkich członków Zarządu Spółki lub z osobna dla każdego 
członka Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze jej uchwały w terminie do 31 maja 
roku obrotowego, na który dane cele zarządcze zostały ustalone.”. 

§ 2 

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały nr 4/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka 
Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane 
odpowiednio. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

 

 


