
- projekt - 

Uchwała Nr 1/V/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AQUANET Spółka Akcyjna 

z dnia 24 stycznia 2022 roku 
 

w sprawie: zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 

Poznania na lata 2021-2025 (Nr 21/01/PI-5) 

 

§ 1 

Na podstawie § 38 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Plan 

inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Poznania na lata 2021-2025 (Nr 

21/01/PI-5), przyjęty uchwałą Zarządu Nr 13/127/V/2021 z dnia 15 września 2021 r. oraz pozytywnie 

zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 56/V/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku. 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

- projekt - 

Uchwała Nr 2/V/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AQUANET Spółka Akcyjna 

z dnia 24 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2022 

 

§ 1 
1. Na podstawie § 38 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Plan 

działalności Spółki na rok 2022” (Nr 22/01-002/Z), przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 

23/137/V/2021 z dnia 10 listopada 2021  roku oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady 

Nadzorczej Spółki nr 63/V/2021 z dnia 14 grudnia 2021  roku. 

2. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. w Poznaniu na lata 2020-2029 – 

Korekta (NR 20/002/PI-10) oraz Plan inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na 

terenie miasta Poznania na lata 2021-2025 (Nr 21/01/PI-5) stanowią integralną część Planu 

działalności Spółki na rok 2022. 

3. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. w Poznaniu na lata 2020-2029 – 

Korekta (NR 20/002/PI-10) będzie realizowany w 2022 roku zgodnie z wnioskami przyjętymi 

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. w dniu 23 lipca 2021 roku oraz 

ustaleniami ze spotkań Akcjonariuszy-Gmin w dniach 18 sierpnia 2021 roku i 23 września 2021 

roku. 

 

§ 2 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

- projekt - 

Uchwała Nr 3/V/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AQUANET Spółka Akcyjna 

z dnia 24 stycznia 2022 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków 

Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

 

§ 1 

Na podstawie § 38 pkt 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin 

postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Poznaniu, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 57/V/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku, 

o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała nr 37/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla 

kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 

 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.   

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

- projekt - 

Uchwała Nr 4/V/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AQUANET Spółka Akcyjna 

z dnia 24 stycznia 2022 roku 
 

 

w sprawie: określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia 

Zmiennego 

 

 

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 5-8 ustawy z dnia 9 

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

38 pkt 11) Statutu Spółki, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 30/IV/2020 

z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Ustala się Cele Zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i 

rozliczania, będące podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu 

Spółki, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.  

 

§ 2 

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia co roku, w terminie do 31 stycznia każdego roku, 

nie więcej niż trzech dodatkowych Celów Zarządczych, wag dla tych celów, a także obiektywnych i 



mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, tak aby łączna realizacja przez członka Zarządu 

tych dodatkowych celów na wyznaczonym przez Radę Nadzorczą maksymalnym poziomie 

stanowiła nie więcej niż 30% kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.  

2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwartalnego monitorowania realizacji przez członków Zarządu 

Celów Zarządczych określonych uchwałą oraz dodatkowych Celów Zarządczych wyznaczonych 

przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 3 

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest udokumentowanie podjęcia działań 

mających na celu ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i 

nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, w tym nie objętych sprawozdaniem 

skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności poprzez 

doprowadzenie do głosowania przez uprawniony organ spółki zależnej projektów uchwał w sprawie 

zasad kształtowania wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych 

zgodnych z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami. 

 

§ 4 

1. Uchwała zastępuje uchwałę nr 45/IV/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z 

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

przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, zmieniona uchwałą Nr 1/IV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. 

w sprawie Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego 

za 2021 rok. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do oceny stopnia realizacji Celów 

Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 stosuje 

się postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. 

 

 

 


