UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.

Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”) w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (załącznik do
uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., w
sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”; dalej „DPSN 2016”) przedstawia
uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
zwołane na dzień 28 czerwca 2016 r. Zgodnie z wymogami DPSN 2016 Bank dokłada starań, aby projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym
rozeznaniem. Ponadto Spółka powinna przekazać uzasadnienie uchwał w istotnych sprawach lub sprawach
mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które
zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem (Zasada IV.Z.9. DPSN 2016).

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
(odpowiednio pkt 2 oraz pkt 4 porządku obrad).

Oba projekty uchwał dotyczą spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.
3 i § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku („Regulamin”) obradami Walnego Zgromadzenia kieruje
Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W związku z tym, a także treścią § 9 ust. 2 Regulaminu, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym
elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.
Natomiast odnośnie projektu uchwały nr 2 - Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu, Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad a
następnie, zgodnie z § 11 ust. 1 powyższego Regulaminu kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z
ustalonym porządkiem obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały również jest niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku
obrad).

Uchwała nr 3 ma na celu dostosowanie obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
do wymogów wynikających z „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję
Nadzoru Finansowego („ZŁK”) oraz do rekomendacji zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
2016” („DPSN”). Zgodnie bowiem z § 29 ZŁK Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w
tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach
danego komitetu. Rekomendacja VI.R.4. DPSN stanowi natomiast, że wynagrodzenie członków zarządu i rady
nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu

zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

