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REGULAMINZARZĄDU

TAxUs FUNDsPÓŁKl AKCYJNEJ
s 1. Zakres dziataniaZarządu
prowadzi sprawy
Taxus Fund SpÓłkaAkcyjna (zwanejda|ej,,SpÓtkq,,)
1". Zarzqd(zwanydalej ,,Zarzqdem,,)
SpÓtki,reprezentujejq na zewnqtrzw stosunkudo wtadz,urzędÓw i
SpÓtki,kierujebieżqcqdziatalnościq
osÓb trzecich, W postępowaniu przed sqdem i poza nim, a ponadto zarzqdza majqtkiem SpÓtki,
przestrzegapostanowiefrKodeksu
SpÓłkioraz ściśle
odpowiada za nalezyte prowadzenieksięgowości
oraz Radę Nadzorczq
przez
Zgromadzenie
Walne
powziętych
spÓtek hand|owych,StatutuSpÓtki,uchwał
SpÓtki,a takze postanowie niniejszegoRegulaminu.

f.

SpÓtki i
1arzqdokreślastrategięrozwojuSpÓłkioraz gtÓwne ce|ejej dziatania,a takze p|anydziatalności
po
łopiniowania,
zbadania
do
Nadzorczej
przedktadać
Radzie
jej przedsiębiorstwa,
ktÓre ma obowiązek
za ich wdrożeniei realizację.
czymjest odpowiedzialny

3 . ?rzy podejmowaniu decyzji W sprawach SpÓłki cztonkowie 1arzqdu powinni dziatać W granicach
uzasadnionegoryzykagospodarczego,tzn. po rozpatrzeniuwszystkichinformacji,analiz i opinii, ktÓre w
rozsqdnejocenie Zarzqdupowinnybyćw danym przypadkuwzięte pod uwagęze wzg|qduna interesSpÓłki.
Przy ustalaniu interesu SpÓtki na|eżybrać pod uwagę uzasadnione W dtugookresowejperspektywie
ze
interesyakcjonariuszy'wierzycieli,pracownikÓwSpÓtki oraz innych podmiotÓw i osob wspÓłpracujqcych
|okalnych.
spoteczności
interesy
gospodarczeja także
SpÓtkqw zakresiejej dziata|ności
4 . Przy dokonywaniutransakcjiz akcjonariuszamioraz innymi osobami, ktorychinteresywptywajqna interes
aby transakcjebytydokonywanena Warunkach
SpÓłki,Zarzqdpowiniendziałaćze szczegÓlnqstarannościq,
transakcjiz wlw osobami powinna być cena
wartości
rynkowych,co oznacza,iż podstawqokreś|enia
rynkowa,jeślijest Znana,a gdy nie jest Znanatransakcjete zawieranepowinny być na warunkach
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ustatonychwedtugkryteriÓw rynkowych.
5. Zarzqd,W ramach swych kompetencji,prowadzi wszelkie sprawy z wyjqtkiem spraw zastrzeŻonychdo
kompetencjiinnychorganÓw SpÓtki.
6. WszyscycztonkowieZarzqdusq zobowiqzanii uprawnienido wspÓlnego prowadzeniaspraw SpÓtki.
9 2. Skład Łarzqdu
powotywanych- za
L. Zarzqdsktada się z jednego albo większej liczby cztonkÓW,W tym PrezesaZarzqdu,
wyjqtkiempierwszego ZarzqduSpÓłki,Wyznaczanegoprzy przeksztatceniu,,DFPDoradztwo Finansowe
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społkaAkcyjna - Private Equity Fund,,SpÓłki komandytowo-akcyjnejw Taxus
Fund SpÓtkę Akcyjnq przez Wa|ne ZgromadzenieSpÓłki,na wspÓ|nq,trzyletniqkadencję.
. ' 1' ....jl
7 . Liczbę osÓb wchodzqcych w sktad Zarzqdu - za wyjqtkiem pierwszego 7arzqdu
SpÓtki, wyznaczanego
pr7Y przekształceniu,,DFP Doradztwo Finansowe SpÓłka Akcyjna
Private Equity Fund,,
-] .SpÓłki
-r-..-.
komandytowo-akcyjnej
w Taxus Fund SpÓłkęAkcyjną- okreś|a
Wa|ne Zgromadzenie'spjłki.
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3 . Mandat członkaZarzqduWygasanajpoźniejz dniem odbycia Wa|nego
Zgromadzeniazaiwierc)a;qcego
sprawozdaniefinansoweza ostatni pełnyrok obrotowy petnieniafunkcjiczłonka
Zarzqdu.

4 . Mandat cztonka Zarzqdu Wygasa takze wskutek śmierci,rezygnacji
a|bo odwołaniago, także przed
upływemkadencji,ze składuZarzqdu.
5 . Mandat cztonka Zarzqdu powołanego przed uptywem danej
kadencji vvygasa rÓwnocześnie z
wygaśnięciem
mandatÓw pozostałychczłonkÓw1arzqdu.

ffi

6 . DopuszczaInejest ponowne powoływanietych samychosÓb na kotejne
kadencjeZarzqdu.
7 . Członkowie7arzqdu mogq być zatrudnieniw SpÓtce na podstawie
umowy o pracę |ub na podstawie
innej umowy cywilnoprawnej.

ffi

$ 3. Zasady reprezentacji SpÓłki

:i.

1,. W przypadku powołaniaZarzqduwieloosobowego_ do dokonywania
czynnościprawnrychi składania
oświadczeri
w imieniu Społki- Wymaganejest wspÓtdziałaniedwÓch członkÓwZarzqdu,
a|bo jednego
członkazarzqdułączniez prokurentem.
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2. Do ustanowieniaprokury Wymaganajest jednomyślnazgoda wszystkich
cztonkÓw Zarzqdu.odwołać
prokurę moze każdyczłonekZarzqdu- samodzie|nie.
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s a. Tryb pracy farzqdu
L. W sktad ąarzqdu wchodzq Prezes larz4du oraz Cztonkowie Zarzqdu.
Pracq Łarzqdu kieruje Prezes
Zarzqdu.
2 . PrezesŁarzqdu,w stosunkachwewnętrznychSpÓłki,posiadanastępujqce
szczegÓlneuprawnienia:
zwotujezebrania(posiedzenia\Zarzqdu
z wtasnejinicjatywy,na wniosek ktÓregokolwiekz cztonkÓw
Zarzqdu,|ub na wniosek Rady Nadzorczej;
przewodn iczy zebran iom (posiedzeniom łarzqdu;
)
Wyznaczaz grona cztonkÓw Zarzqdu zastępcę,gdy kompetentny członekąarzqdujest
nieobecny,a
sprawa pozostajqcaW jego zakresiedziałaniaWymagabezzwtocznegodziałania;
koordynuje pracę pozostatych członkow łarzqdu (może powierzyć członkom 1arzqdu
nadzÓr nad
Wyznaczonymi
obszaramidziataIności
SpÓtki);
od powiada za dokumentacjęprac Zarzqdu;
wydaje zarzqdzeniawewnętrzne, instrukcje służboweoraz inne przepisy regu|ujqce
działa|ność
SpÓłki.
3 . Do obowiqzkowzewnętrznychPrezesaZarzqduna|eżqW szczegÓ|ności:
występowaniejako kierownik przedsiębiorstwaSpÓłki,W szczego|ności
w kontaktachz organami
pa stwowymi i skarbowymi oraz wÓwczas, gdy prawo Wymaga wskazania
kierownika
: ..
przedsiębiorstwa;
pełnieniefunkcjireprezentacyjnych
4. PosiedzeniaZarz4duodbywajqsię w miarę potrzeb,a|e nie rziażie; nizrazna miesiqc'
5 " Czton kow ie 7arządu uczestniczq w posiedze niach Zarz4duoso biście.
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lub]na wniosek innego członkaZarządu
5. PosiedzeniaZarząduzwołujePrezesz WtasneiiniciatYwYj
RadvNadzorczej.
wszystkichczłonkÓwZarządu co
7. o terminie, miejscu i porządkuobrad Zarządu Prezes inforrnuje
1' :
wYprzedzeniem'
najmnieiz tYgodniowYm
krÓtszym niż tydzie lub bez
8. Posiedzenie(zebranie}Zarządumoże być zwołanez wyprzedzeniem
wyprzedzeniajedynieza zgodąwsrystkichczłonkÓwZarządu
powinnysię odbywaćw siedzibieSpÓłki.
9. o ile to jest możliwe,posiedzenia(zebrania)Zarządu

10.obecnośćnaposiedzeniachzarządujestobowiązkowa.oniemożnościwzięciaudziatuwposiedz
Prezesa.
Zarządunależypowiadomićniezwłocznie
11. KażdyczłonekZarząduma prawodo:
_zgłaszaniawnioskÓwozmianęiuzupełnienieponądkuobradposiedzenia(zebrania)Zarządu'
_ żądania
głosowania.
tajności
72,zmiafiaporfądkuobraclposiedzenia(zebrania)Zarządumożenastąpić,jeślinaposiedzeniu(zebrani
nie zgłosiw tej sprawiespEeciwu.
obecnisąwsryscycz|onkowiezarządu,a żadenz nich
9 5. Podeimowanieuchwał
1 . z a w y j ą t k i e m d e c y z j i p o d e j m o w a n y c h w n o r m a | n y m t o k u dpnypadku
ziałalnoś
c i o p e r a Zarząc|u
cyjnei,Zarząd
powołania
uchwał,a w
w
formie
decyzje
swoje
podejmuje
wieloosobowy
ZarząduSpÓłki.
jednoosobowegow formie pisemnychdecyzjijedno sobo\^ieg]o
jest zaproszeniena posiedzeniewszystkich
uchwałwie|oosobowegoZarząduwymagane
2. D|aważności
członkÓwZarządu.
uchwaĘ Zarządu zapadajązwyktą większością
3. W przypadkupowołaniazarządu wie|oosobowego,
a w przypadkurÓwnej |iczbygłosÓw
głosÓw członkÓwZarząduobecnych na posiedzeniułarządu,
decydujegtosPrezesazarządu.

4.WprzypadkuszczegÓ|nejipilneikonieczności,zewzględunainteresSpÓtkiuchwaływie|oosobow
ZanądumogązostaćpodjęteWtrybieobiegowym'
:
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5.uchwatywtrybieobiegowymsąprzedstawianedozatwierdzeniawszystkimczłonkomWieloosobowego
7arząduinabierająważnościpopodpisaniuichprzezwszvstkichczłonkÓwZarządu,WtymPrezesa.
jawnie. Prezes może zarządzić
wieloosobowegoZarząduodbywa się
6. Głosowaniena posiectzeniach
jegoczęści.
obradcałegoposiedzeniaZarządulub
tajność
podjętąuchwałąmożezgłosićdo protokołuumotywowane
7' Członekzarządu,ktory nie zgadzasię z
zdanieodrębne'
jego powstania członek zarządu powinien
moż|iwości
8. o zaistniatym konf|ikcie interesÓW lub

poinformowaćz.,,ąoo,...po*.trzymaćsię.odzabieraniagłosuwdyskusjiorazodgłosowaniana
w sprawie,W ktÓrej zaistniałkonf|iktinteresÓw'
uchwałą

posiedzeniu
protokÓt, ktÓry podpisujqWszyscyuczestniczqcYW
9 . Z przebieguposiedzeniasporzadzasię
protokołowanezgodnie z postanowieniami art. 376 Kodeksu
członkowie Zarzqdu.Uchwa|y 7arzqilr są
spÓtek handlowych.
n iczqcao br.adomaarz4du.
p
10. ProtokÓł podpisuje co najmniej osoba rzewod

Zarzqdu.

cztonkowie
1,L.KopięprotokotuotrzymuiqWszyscY
w SpÓtce.
lf. ProtokoĘsq przechowywane
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9 6. Udziałw Wa|nych Zgromadzeniach

:

1 . Walne ZgromadzenieSpołkizwotujeZarzqdSpÓłki,chyba ze właściwe
przepisyprawa |ub Statut Społki
stanowiqinaczej.
f.

CztonkowieZarzqduuprawnienisq i zobowiqzanido uczestnictwaw obradach Wa|negoZgromadzenia
Społki.UdziatcztonkÓw ZarzqduSpÓłkiw obradach Wa|nego Zgromadzeniapowinien być zapewniony,
w miarę moz|iwości,
w składzieumoż|iwiajqcym
udzie|eniemerytorycznejodpowiedzi na ewentualne
pytaniazadawanew trakcieWalnegoZgromadzenia.

3.

Projekty uchwat Wa|nego Zgromadzeniapowinny być uzasadnione,z wyjqtkiem uchwałw sprawach
porzqdkowychi forma|nychoraz uchwat,ktÓre sq typowymi uchwatamipodejmowanymiw toku obrad
ZwyczajnegoWa|negoZgromadzenia,a majqc to na uwadze Zarz4dpowinien przedstawićuzasadnienie
|ub zwrÓcić się do podmiotuwnioskujqcegoo umieszczeniedanej sprawyw porządkuobrad Wa|nego
Zgromadzeniao przedstawienie
uzasadnienia.
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I7. Inne postanowienia
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3.. Na posiedzeniaZarz4du mogq być zapraszanicztonkowie Rady Nadzorczejoraz inne osoby, właściwe
dla omawianejsprawy.

2 . CzłonkowieZarzqdumogq brać udziałw posiedzeniachRady Nadzorczej,w tym z głosemdoradczyffi,o
ile Rada Nadzorczanie zdecydujeinaczej.
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3 . Zarzqd powinien przedkładać Radzie Nadzorczej do zaopiniowania dokumenty lub wnioski
przedkładane
pod obrady Wa|negoZgromadzenia,
jak rÓwniez powinienprzedktadać
do rozpatrzenia,
zatwierdzenialub zaopiniowaniawszelkie dokumenty w sprawach wymaganych postanowieniami
przepisÓw prawa, a W szczegÓ|ności
właściwych
postanowieniamiKodeksuspÓtek hand|owych,a także
postanowieniami
StatutuSpołki.
4.

Łarzqd,przed zawarciem przez SpÓłkęistotnej umowy z podmiotem powiqzanympowinien zwrÓcić się
do Rady Nadzorczejo aprobatę danej umowy' a temu obowiqzkowi nie pod|egajqtransakcjetypowe,
zawierane na warunkach rynkowych W ramach prowadzonej działalności
operacyjnej przez Społkęz
podmiotem zaleznym,w ktÓrym SpÓłkaposiadawiększościowy
udziatkapitałowy.

5.

Wynagrodzenie członkÓw Zarzqdu powinno być usta|ane z uwzg|ędnieniem jego charakteru
motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i ptynnego zarzqdzania SpÓłkq. Wynagrodzenie
powinno odpowiadać wie|kościprzedsiębiorstwaSpÓłki, pozostawać W rozsądnym stosunku do
wynikÓw ekonomicznych,a takze wiqzać się z zakresem odpowiedzia|ności
wynikajqcejz pełnionej
funkcji, z uwzg|ędnieniempoziomu WynagrodzeniaczłonkÓw zarzqdu W podobnych spÓtkach na
porÓwnywa|nymrynku.

6.

Zgodnie ze Statutem SpÓłki zawieranie i rozwiqzywanieumÓw o pracę z członkami Zarzqdu,w tym
ustalaniezasadich wynagradzania
nalezydo kompetencjiRady Nadzorczej.

7.

W umowach isporach między SpÓłkqicztonkamiZarzqdu,SpÓtkę reprezentu.le
Rada Nadzorcza|ub
pełnomocnicy,
powołaniuchwatqWaInegoZgromadzenia.

8.

Spory międzycztonkamiZarządui spory regu|aminowerozstrzygaRadaNadzorcza.

9.

CzłonekZarzqdu powinien zachowywaćpełnq |oja|ność
wobec SpÓtki i uchy|aćsię od działa , ktÓre
mogłybyprowadzićwytqczniedo rea|izacjiwłasnychkorzyści.
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10. CzłonkowieZarzqdu zobowiqzaniSQ,W przypadku WprowadzeniainstrumentÓw finansowych (akcji)
SpÓłki do a|ternatywnegosystemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Gietdę
PapierÓw WartościowychW Warszawie sA (,,GPW'), zapoznać się z treściq obowiqzujqcych
dokumentÓw regu|ujqcychstosowanie zasad tadu korporacyjnegow spÓłkach pub|icznych,ktÓrych
akcje notowane sq na rynku NewConnect, a W szczegÓ|ności
dokumentu ,,Dobre Praktyki SpÓ
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Notowanych na NewConnect,,,stanowiqcegozatqcznik.n11|do Uchwałynr 795/2aa8łarzqdu GPW z
zakresie.
dnia 31.października2008 roku oraz stosowaćje w możtiwie.naj."$łĘrszym
strony internetowej i podjqć
LL. 1arzqd SpÓłki zobowiqzanyjest zapewnić funkcjonowanie:ko.rporacyjnej
punkcie
3 dokumentu ,,Dobre
starania,aby na stronie tej zamieszczonebyĘ e|ementywskazane w
PraktykiSpÓłekNotowanych na NewConnect,',o ktÓrym mowa.Wustępie poprzedzajqcym.
temat Spotki, otrzymanych w
L f , CztonkowieZarzqdu zobligowanisq do nie ujawniania.'inforntacjl.na'
zwiqzkuz petnionqfunkcjqw Zarzqdziei w tym celu każdy2ę7tonkÓwZarzędupowinien ztoŻyćpisemne
Fowyższegozobowiqzanianie będzie naruszaćujawnienie
o zachowaniu poufności,,.
,,oświadczenie
(ii)
publicznie,
(i)
uzyskanychniezależniez innych irÓdet, (iii) co do ktÓrych
informacji: dostępnych
uzyskanopisemnq zgodę Spotki na ich ujawnienie,(iv} ktÓrych ująwnieniemoże być wymagane na
podstawieprzepisÓw prawa.
1 3 . KosztydziataIności1arzqdupokrywa SpÓłka.
1,4. Zarzqdkorzystaz pomieszcze biurowych,urzqdze i materiatÓw SpÓtki.
1 5 . O bstugę ad m i nistracyjnq Zarzqdu zapewn ia SpÓtka.
16. NiniejszyRegulaminZarzqduTaxus Fund SpÓtki Akcyjnejwchodzi w życiez dniem jego zatwierdzenia
przel RadęNadzorczq.

Paweł alczak- PrzewodniczqcyRady Nadzorczej

Nadzorczej
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