
Uchwała Nr 1/IV/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AQUANET Spółka Akcyjna 

z dnia 17 marca 2021 r. 

 
w sprawie: Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za 

2021 rok   

 

 

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 

4 ust. 5 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 45/IV/2019 z 

dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania 

Wynagrodzenia Zmiennego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:   

 

§ 1 

1. Mając na uwadze konieczność uwzględnienia warunków prowadzenia przez Spółkę działalności w 

roku 2021, w szczególności: 

 skutków pandemii COVID-19,  

 ryzyka opóźnień w zakresie zatwierdzania przez PGW Wody Polskie taryf za usługi świadczone 

przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, 

 opóźnienia w realizacji przez gminy inwestycji, które skorelowane są z inwestycjami Spółki, 

ujętymi w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności, 

 brak technicznych możliwości magazynowania nadprodukcji energii elektrycznej wytworzonej 

z produkcji biogazu, a także jej sprzedaży w związku z pozyskiwaniem energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że przy ocenie stopnia realizacji celów 

zarządczych za 2021 rok przez członków Zarządu Spółki, uwzględnić należy następujące zmiany: 

 Cel I – wskaźnik realizacji planu inwestycyjnego - modyfikacja systemu punktacji oraz 

metodyki jego obliczania, 

 Cel II – produkcja biogazu w porównaniu do roku poprzedniego - cel zostaje zastąpiony Celem 

II – stopień realizacji wskaźnika strat wody, 

 Cel III – stopień realizacji wskaźnika dynamiki sumy wyników działalności operacyjnej 

jednostek zależnych Spółki, w których Spółka posiada powyżej 10% udziału w kapitale własnym, 

- modyfikacja wskaźnika oraz zmiana systemu punktacji.  

Cele Zarządcze stanowiące podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok, 

uwzględniające w/w zmiany, określa załącznik do uchwały. 

 

2. Mając na uwadze warunki przyznania członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, określone 

w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 30/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 

czerwca 2020 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że w przypadkach, gdy:  

a) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności, w 

szczególności wystąpienia w 2021 roku kosztów koszarowania pracowników w celu 

zwalczania i zapobiegania skutkom pandemii COVID-19, kosztów wynagrodzeń 

ponoszonych przez Spółkę w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia działalności 

przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. lub kosztów wynagrodzeń dodatkowych pracowników 

zatrudnionych na czas realizacji projektów grantowych w ramach działalności badawczo-

rozwojowej;  



b) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym 

było wynikiem stanowiska przyjętego przez Akcjonariuszy-Gminy w kwestii regulowania 

podatku od nieruchomości od urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, z których korzysta 

Spółka, 

nie zachodzą przesłanki do uznania braku spełnienia warunków przyznania Wynagrodzenia 

Zmiennego. 

 

3. Biorąc pod uwagę, że realizacja Celu IV – stopień realizacji planu jest uwarunkowana 

czynnikami zewnętrznymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że ocena stopnia 

realizacji tego celu za 2021 rok powinna zostać dokonana z uwzględnieniem następujących 

czynników, które stanowiły podstawę do opracowania Planu działalności Spółki na rok 2021, 

zatwierdzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 35/IV/2020 z 21 grudnia 

2020 r.: 

a) nowe taryfy za usługi świadczone przez Spółkę wejdą w życie od połowy 2021 roku, 

b) koszty związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 będą występowały w Spółce nie 

dłużej niż w terminie do 31 marca 2021 roku (przy jednoczesnym braku kosztów 

koszarowania pracowników), 

c) termin rozpoczęcia działalności przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. oraz zatrudnienie 

dodatkowych pracowników na czas realizacji projektów grantowych w ramach działalności 

badawczo-rozwojowej. 

 

4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do dokonania, przy przeprowadzaniu oceny stopnia 

realizacji celów zarządczych, szczegółowej weryfikacji celów zarządczych, stanowiących 

podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu Spółki, wyznaczonych 

niniejszą uchwałą, pod kątem wpływu czynników wskazanych w ust. 1 i 3 na możliwość i 

stopień ich realizacji przez członka Zarządu.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do oceny stopnia realizacji celów 

zarządczych stanowiących podstawę do przyznania członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia 

Zmiennego za 2021 rok.   

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.   

 


