Uchwała nr 13/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej w Archicom S.A. za lata obrotowe 20192020

Resolution No. 13 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław on May 21, 2021
on the approval of the report on the remuneration
of members of the Management Board and
Supervisory Board of Archicom S.A. for the 20192020 financial years

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu („Spółka”), mając na uwadze przyjętą
przez Zarząd Spółki uchwałę nr 2/V/2020 z dnia 7
maja 2020 roku w sprawie akceptacji
treści
dokumentów dotyczących Polityki Wynagrodzeń oraz
rekomendacji Zarządu dotyczącej przyjęcia Polityki
Wynagrodzeń w Archicom SA, na podstawie art. 90g
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, uchwala co następuje:

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna
with seated in Wrocław ("the Company"), taking into
account the resolution No. 2 / V / 2020 of May 7, 2020
adopted by the Management Board of the Company
on the approval of the content of documents
regarding the Remuneration Policy and the
Management Board's recommendation regarding the
adoption of the Remuneration Policy in Archicom S.A.,
persuant to art. 90g par.1. of the Act on public
offering, conditions governing the introduction of
financial instruments to organized trading, and public
companies resolves as follows:

§ 1.
Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Archicom
S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej w Archicom S.A. za lata obrotowe 20192020 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
oraz składa oświadczenie o odpowiedzialności za ww.
sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 1.
Accepts the report of Supervisory Board on the
remuneration of members of the Management Board
and Supervisory Board of Archicom S.A. for the 20192020 financial years, constituting an appendix no. 1 to
this resolution and makes a statement of
responsibility for the above-mentioned the report
constituting appendix no. 2 to this resolution.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2.
The resolution comes into force on the day of its
adoption.

