REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ

I. Oświadczenie w sprawie misji
Podstawowym celem Komitetu ds. Wynagrodzeń ("Komitet") jest:
(A) kontrola i nadzór nad systemem wynagrodzeń członków Zarządu Grupy KĘTY S.A.
(„Spółka”);
(B) analiza systemu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w porównaniu z systemami
obowiązującymi w innych podmiotach działających na rynku;
(B) przygotowanie sprawozdania Komitetu, które będzie dołączone do corocznego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. („Rada Nadzorcza”) prezentowanego
Walnemu Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”)
II. Członkostwo
1. Komitet składa się z co najmniej dwóch członków, a dokładna ich liczba jest określana co
roku przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Komitetu są powoływani w drodze uchwały Rady Nadzorczej spośród jej
członków i wypełniają swą funkcję aŜ do chwili przyjęcia rezygnacji lub odwołania w
trybie przyjętym dla powołania.

III. Zakres uprawnień i umocowania.
1. Funkcja Komitetu polega na zbiorowym wykonywaniu czynności nadzoru w zakresie
powierzonym przez Radę Nadzorczą.
2. Komitet dokonuje analizy wszystkich składników wynagrodzeń przysługujących i
wypłacanych Członkom Zarządu Spółki.
3. Komitet jest uprawniony do składania do Rady Nadzorczej wniosków o dokonanie zmian
w ogólnych zasadach wynagradzania lub zatrudnienia Członków Zarządu Spółki, jak teŜ
w warunkach ustalonych dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki.
4. W przypadku realizacji w Spółce programu motywacyjnego (np. programu opcji
menedŜerskich) Komitet jest obowiązany do dokonania analizy i przedstawienia Radzie
Nadzorczej swojej opinii w sprawie załoŜeń i warunków programu. Ponadto Komitet jest
obowiązany do sprawowania bieŜącego nadzoru nad realizacją programu.
5. Komitet jest obowiązany do współpracy z audytorami zewnętrznymi zatrudnionymi przez
Spółkę w zakresie oceny wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu.
6. Podczas wykonywania swoich czynności, Komitet nie ma prawa wykraczać poza granice
kompetencji przyznanych Radzie Nadzorczej.

IV. Struktura i Działania
1. Wybrani przez Radę Nadzorczą członkowie Komitetu wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komitetu.
2. Komitet będzie spotykać się osobiście lub teŜ obradować za pomocą technicznych
środków przekazu w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego
Komitetu.
3. Terminy posiedzeń, obrad prowadzonych w innej formie lub działań, które naleŜy
podjąć będą przedstawiane na piśmie i przyjmowane w wyniku jednomyślnej zgody,
jeŜeli zostanie to uznane za konieczne lub poŜądane przez Komitet lub jego
Przewodniczącego.
4. Przewodniczący, przy współudziale innych członków Komitetu będzie określać
porządek obrad i zakres zagadnień na posiedzenia lub prowadzone w innej formie
obrady Komitetu, a informacja o porządku i zakresie obrad będzie rozsyłana do
wszystkich członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
5. Kworum tworzy dwóch członków Komitetu, jeŜeli natomiast obecnych na posiedzeniu
lub uczestniczących w obradach prowadzonych w innej formie jest więcej niŜ dwóch
członków to uchwała większości tych członków podjęta podczas posiedzenia lub
obrad, na których występuje kworum będzie stanowić uchwałę Komitetu, a jeŜeli
obecni są tylko dwaj członkowie, to jednogłośne głosowanie tych dwóch członków
stanowi uchwałę Komitetu.
6. Komitet moŜe wystąpić z prośbą o uczestnictwo w jego posiedzeniu (obradach
prowadzonych w innej formie) Członków Zarządu Spółki, lub teŜ innych osób, których
wyjaśnienia są potrzebne Komitetowi. Komitet moŜe w kaŜdej chwili wykluczyć ze
swych posiedzeń wszelkie osoby, jeŜeli uzna to za konieczne w celu zapewnienia
prawidłowego wypełnienia swych obowiązków.
7. Komitet będzie sporządzać protokoły oraz inne uzgodnione formy przejrzystego i
jednoznacznego zapisu przebiegu swoich posiedzeń lub obrad prowadzonych w innej
formie oraz na bieŜąco składać Radzie Nadzorczej sprawozdania z tych posiedzeń lub
obrad wraz z informacją o działaniach Komitetu, podjętych ustaleniach, wnioskach i
zaleceniach, oraz o wszelkich innych sprawach wymaganych postanowieniami tego
Regulaminu, lub teŜ związanych z aktualnymi wymaganiami Rady Nadzorczej.
8. Komitet w formie uchwał przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej. Uchwały
Komitetu nie są wiąŜące dla Rady Nadzorczej.
V. Wynagrodzenie
Członkowie Komitetu nie otrzymują, bezpośrednio lub pośrednio, Ŝadnego dodatkowego
wynagrodzenia z tytułu pracy w Komitecie.

