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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-24

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (tekst jedn.: Dz.U. z  2018 r., poz. 757), w związku z art. 4021-2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz 
na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Ambra S.A. [dalej również jako 
„Spółka”], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 20 października 2020 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki 
przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. z następującym porządkiem 
obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 
Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz 
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 
2019/2020, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz 
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok 
obrotowy 2019/2020. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
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obrotowym 2019/2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym 2019/2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A..
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje 
prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra 
S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, 
powinno być złożone Zarządowi Ambra S.A. nie później niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, tj. do dnia  29.09.2020 r. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres 
mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. 
III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Zgłoszenie to należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. 
IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących 
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. oraz 
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może 
uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji 
niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ambra.com.pl udostępnia do pobrania formularz zawierający 
wzór pełnomocnictwa, jak również inne informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Informacja o udzieleniu 
pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których 
wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Ambra S.A., na którym prawa te będą 
wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany 
adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego 
czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 
pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować 
ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego. Przesłany skan dowodu 
osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany 
dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika powinny zawierać 
wyłącznie te dane, które zostały wskazane w dokumencie pełnomocnictwa – reszta informacji powinna zostać 
zaczerniona/zasłonięta. Dokumenty, których skany zostaną przesłane do Ambra S.A. zgodnie ze wskazaniami w 
zdaniu poprzedzającym, będą musiały zostać następnie okazane do wglądu bezpośrednio przed rozpoczęciem 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobie rejestrującej w imieniu Ambra S.A. uczestników Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o 
której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest 
zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której 
mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest 
zarejestrowany. 
VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną 
dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
Jednocześnie informujemy, że Zarząd Ambra S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych 
poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy 
przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Ambra S.A. może podjąć odpowiednie działania 
służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień 
wykonywanej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta może 
polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu 
potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu 
udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji 
będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla 
odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty elektronicznej, za 
pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem i/ lub Pełnomocnikiem. 

VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy 
sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające 
pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym 
odpisie z właściwego rejestru.
IX. Zarząd Ambra S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu i wypowiadania się w 
trakcie obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zapewni transmisję obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad 
zostanie podana na stronie internetowej www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną.  
XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 4.10.2020 r. („record 
date”). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami 
Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ambra S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 25.09.2020 r. i nie później 
niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu 
5.10.2020 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A.
XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z 
dokumentacją, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu zostanie wyłożona w dni powszednie w 
siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia 15.10.2020 r. w godz. 9.00 - 17.00. 
Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista 
powinna być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki 
wza@ambra.com.pl.
XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje 
porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym 
nr [_____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/ Pana [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 
obrotowy 2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 
Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 
2019/2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020, 
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. 
za rok obrotowy 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej 
Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020 postanawia:
Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań 
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdań 
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 
podziału zysku netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020, na które składa 
się:
− wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 289 127 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tys ięcy 
złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujący zysk netto w 
wysokości 19 282 tys. złotych (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
− sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku 
wykazujące całkowite dochody w wysokości  19 282 tys. złotych (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt 
dwa tysiące złotych);
− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku 
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 637 tys. zł (jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy 
złotych);
− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku 
wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 5 981 tys. zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden 
tysięcy złotych;
− oraz informacje objaśniające .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 
obrotowy 2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu 
przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za 
rok 2019/2020 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A.  za rok obrotowy 2019/2020, 
na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2020 roku, które po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się sumą 572 820 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia 
tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku 
wykazujący zysk netto w wysokości 44  195 tys. zł (czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 34 660 tys. zł 
(trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku 
wykazujące całkowite dochody w wysokości 46 184 tys. zł (czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery 
tysiące złotych) , w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 35 
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942 tys. zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 
czerwca 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 904 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony 
dziewięćset cztery tysiące złotych) , w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy 
jednostki dominującej o kwotę 18 297 tys. zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 
złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 
2020 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 14 256 tys. zł (czternaście milionów dwieście 
pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po 
zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 19 282 106,55 złotych (dziewiętnaście milionów dwieście 
osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześć złotych i 55/100) osiągniętego w roku obrotowym 2019/2020 w ten sposób, 
aby kwotę 17 644 650,80 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset 
pięćdziesiąt złotych i 80/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy 
na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 1 637 455,75 złotych (jeden milion sześćset trzydzieści siedem 
tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 75/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 
§2
Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 27 października 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 17 
listopada 2020 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po 
zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków Prezesa 
Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po 
zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu Spółki. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po 
zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2019/2020 
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 
2019 roku do 16 października 2019 roku. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2019/2020 
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej Spółki.  
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Paulę Piątek w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
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w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 16 października 2019 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Jarosława Szlendak obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 
w roku obrotowym 2019/2020, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 16 października 2019 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2019/2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. 
§1
Działając na podstawie § 5 pkt II. ust. 1 (i) Statutu Spółki i art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej 
w tej kwestii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. w brzmieniu załączonym do 
niniejszej uchwały. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMBRA S.A. Z SIEDZIBĄ W 
WARSZAWIE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA Spółka Akcyjna („Spółka”), dalej 
zwana „Polityką”, określa zasady i ramy przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podstawą prawną Polityki są zasady określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z 
dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do 
długoterminowego zaangażowania oraz Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
3. Polityka uwzględnia w szczególności postanowienia przepisów zawartych w rozdziale 4a „Polityka wynagrodzeń 
i sprawozdanie o wynagrodzeniach” Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

Komisja Nadzoru Finansowego

7



RB 7 2020AMBRA

Celem Polityki jest:
1) kompleksowe usystematyzowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opisanie 
stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i 
niepieniężnych, które mogą zostać im przyznane, 
2) pozyskiwania i motywowanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej posiadających wysokie kwalifikacje do 
pełnienia powyższych funkcji,
3) zapewnienie zgodności interesów Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z interesami Spółki i jej 
akcjonariuszy, a także innych interesariuszy,
4) wspieranie realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz przyczynianie się do 
utrzymania przez nią stabilności, zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu jej wartości.

§ 3
Polityka w sposób adekwatny uwzględnia ogólne warunki pracy i płacy obowiązujące w Spółce, tak aby zapewnić 
synergię wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z wynagrodzeniem pracowników Spółki, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu różnic dotyczących kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności Członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej, a także z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz potrzeby pozyskania i utrzymania 
na tych stanowiskach osób z najwyższymi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem.

§ 4 
Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą być wypłacane jedynie w zgodzie z 
postanowieniami Polityki.

II.PROCES DECYZYJNY

§ 5
1. Organem odpowiedzialnym za uchwalenie Polityki jest Walne Zgromadzenie Spółki. Projekt Polityki został 
opracowany przez Zarząd Spółki, a następnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w 
granicach dotyczących Członków Zarządu w następującym zakresie: 
a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i 
niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu, 
b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i 
niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących 
uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań 
nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie; 
c) wyjaśnienia sposobu, w jaki kryteria, o których mowa pkt. b) powyżej przyczyniają się do realizacji strategii 
biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki;
d) ustalenia metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w pkt. b) powyżej, 
zostały spełnione;
d) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników 
wynagrodzenia;
e) ustalenia okresów, w których Członek Zarządu może nabyć uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie 
instrumentów finansowych, zasad przydziału, nabywania i zbywania tych instrumentów finansowych oraz 
wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia s ię do 
realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki,
f) uchwalania regulaminów przewidzianych niniejszą Polityką.
3.Uszczegółowienie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej musi być zgodne z celem i zasadami określonymi w 
niniejszej Polityce.

§ 6
1. Polityka podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Radę Nadzorczą we współpracy z Zarządem i 
nie rzadziej niż co trzy lata Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki. 
2. Każda zmiana Polityki wymaga przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zmiany w drodze uchwały Walnego 
Zgromadzenia.
3. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce w stosunku do tej uprzednio obowiązującej, w 
zmienionej Polityce zamieszcza się opis zmian oraz opis sposobu, w jaki zmiany uwzględniają treść uchwał 
Walnego Zgromadzenia opiniujących sprawozdanie bądź sprawozdania o wynagrodzeniach lub wyniki dyskus ji 
Walnego Zgromadzenia nad sprawozdaniami o wynagrodzeniach, w zakresie w jakim dotyczą one poprzednio 
obowiązującej Polityki.

III.ODSTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 7
1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z Polityką jest niemożliwe lub skrajnie 
utrudnione, Rada Nadzorcza mając na względzie długoterminowy interes oraz utrzymanie stabilności finansowej 
lub rentowności Spółki, może podjąć uchwałę o czasowym odstępstwie od stosowania elementów Polityki 
przewidzianych w rozdziale IV i V poniżej.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w obecności 
co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos 
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Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wszelkie odstępstwa od Polityki powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok, w 
którym takie odstępstwo wprowadzono.

IV.WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU 

§ 8 Ogólne zasady
1. Wynagrodzenie Członków Zarządu może obejmować:
a) stałe składniki wynagrodzenia,
b) dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, 
c) zmienne składniki wynagrodzenia,
d) wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.
2. Powyższe oznacza, że Członkowi Zarządu mogą zostać przyznane wszystkie składniki wskazane w ust. 1 
powyżej bądź też tylko niektóre z nich, o czym decyduje Rada Nadzorcza. 
3. Stałe składniki wynagrodzenia powinny zostać określone w takiej wysokości, aby zapewniać konkurencyjne 
warunki pracy i płacy względem innych podmiotów na rynku oraz zapewniać utrzymanie w Spółce 
wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Elementem stałego wynagrodzenia mogą być świadczenia pozapłacowe 
oferowane przez Spółkę Członkom Zarządu, których przykładowy katalog znajduje się w §9 ust. 2 poniżej.
4. Wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do działań Członków Zarządu, zmierzających do osiągania 
wysokich i stabilnych wyników finansowych Spółki w strategicznych obszarach jej działalności, przy jednoczesnym 
uwzględnianiu przez Spółkę interesów społecznych, zrównoważonego rozwoju, przyczyniania się Spółki do 
ochrony środowiska, a także wpływu Spółki na innych interesariuszy (w tym m.in. klientów, użytkowników, 
inwestorów, dostawców, pracowników i współpracowników) oraz podejmowania działań nakierowanych na 
zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. 
5. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych może zostać przyznane w celu stworzenia dla osób 
kluczowych dla Spółki dodatkowej motywacji do realizacji strategii biznesowej, wzrostu wyników finansowych i 
długoterminowego wzrostu wartości Spółki. 

§ 9 Wynagrodzenie stałe 
1. Stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest w stałej kwocie w umowie lub uchwale stanowiącej 
podstawę współpracy Członka Zarządu i zależy od zakresu przypisanych mu obowiązków i odpowiedzialności, przy 
uwzględnieniu poziomu wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach, poziomu wynagrodzeń pracowników 
Spółki, jej wyników na tle innych przedsiębiorstw oraz jej sytuacji finansowej. 
2. Poza stałym wynagrodzeniem zasadniczym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Członkowie Zarządu mogą być 
uprawnieni do następujących dodatkowych świadczeń oferowanych przez Spółkę: 
a) ubezpieczenie OC,
b) uprawnienie do korzystania z samochodu służbowego, 
c) prywatne ubezpieczenie medyczne, 
d) uprawnienie do korzystania z innych benefitów oferowanych pracownikom Spółki, na zasadach analogicznych 
do tych przysługujących pracownikom, 
e) wynagrodzenie w przypadku czasowej niezdolności do pracy,
f) odszkodowanie na wypadek śmierci lub nieszczęśliwego wypadku Członka Zarządu,
e) inne świadczenia pieniężne jeżeli obowiązek wypłaty takich świadczeń wynika z przepisów prawa.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego i zakres dodatkowych świadczeń przysługujących Członkowi Zarządu 
ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Polityki z uwzględnieniem decyzji podjętych na podstawie 
§5 ust. 2 Polityki.

§ 10 Wynagrodzenie zmienne
1. Członkowi Zarządu może zostać przyznana premia roczna.
2. Szczegółowe zasady przyznania premii dla Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki na 
podstawie §5 ust. 2 Polityki.
3.Wysokość premii rocznej może być, w szczególności, uzależniona od realizacji: 
a) kryteriów niefinansowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą takich jak podejmowanie działań zmierzających 
do realizacji celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i dbaniem o 
środowisko naturalne, o których mowa w ust. 4 poniżej;
b) kryteriów finansowych ustalonych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności poziomu osiągniętego przez 
Grupę Kapitałową AMBRA S.A. zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, określonego w 
oparciu o wyniki finansowe wskazane w skonsolidowanym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy przyznanie premii.
4.Przy ustalaniu kryteriów niefinansowych uwzględnia się interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do ochrony 
środowiska, zrównoważony rozwój oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym 
skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
5.Kryteria, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej wyznaczane są z uwzględnieniem strategii biznesowej, 
długoterminowych interesów i stabilności Spółki i przyczyniają do ich realizacji.
6.Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu (w tym premii i innych świadczeń) wynosi 
nie więcej niż dwukrotność wynagrodzeń stałych. 
7.Pozostałe zasady ustalania i wypłaty premii ustala Rady Nadzorcza.
9. Rada Nadzorcza dokonuje corocznie oceny spełnienia kryteriów wypłaty premii Członków Zarządu i podejmuje 
decyzję o wysokości premii należnych Członkom Zarządu.
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§ 11 Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych
1. Spółka może prowadzić programy motywacyjne uprawniające Członków Zarządu do otrzymywania 
wynagrodzenia opartego o instrumenty finansowe. Zasady udziału w takim programie określa każdorazowo 
regulamin programu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem postanowień Polityki, 
który wskazuje m.in.:
a) kryteria uprawniające do udziału w programie i warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać wynagrodzenie w 
formie instrumentów finansowych, 
b) zasady przyznawania i nabywania instrumentów finansowych w ramach programu motywacyjnego o którym 
mowa powyżej przez uprawnionych Członów Zarządu,
c) okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, 
przy czym nie mogą być one częstsze niż raz do roku;
d) zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym przewiduje adekwatny okres, w którym instrumenty te 
nie mogą być zbywane, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów programu motywacyjnego.
2.Wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii 
biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności poprzez ściślejsze związanie Członków 
Zarządu ze Spółką i jej interesami.

V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 

§ 12 Wynagrodzenie stałe 
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej ustalane jest adekwatnie do pełnionej przez danego 
Członka Rady Nadzorczej funkcji, a także do skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach mogą otrzymywać dodatek za pełnioną funkcję.

§ 13 Wynagrodzenie zmienne
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują żadnego wynagrodzenia zmiennego i nie uczestniczą w żadnym 
programie motywacyjnym Spółki.

VI. STOSUNKI PRAWNE ŁACZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

§ 14 Zarząd
1. Członkowie Zarządu Spółki mogą współpracować ze Spółką na podstawie umowy o pracę, umowy 
cywilnoprawnej bądź na podstawie uchwał o powołaniu i wynagrodzeniu. 
2. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne mogą być zawierane na czas trwania kadencji albo czas 
nieokreślony zależnie od decyzji Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia Polityki wszyscy Członkowie Zarządu 
zatrudnieni są przez Spółkę na podstawie uchwał o powołaniu i wynagrodzeniu.
3. Umowy z członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki Rada Nadzorcza działająca kolegialne, która 
może delegować jednego z jej członków do podpisania takich dokumentów w imieniu Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej do Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umów o pracę stosuje się 
okresy i warunki wypowiedzenia umów o pracę wynikające z przepisów Kodeksu pracy, chyba że umowa wskazuje 
inny okres.
5. W przypadku rozwiązania przez Spółkę umowy stanowiącej podstawę współpracy pomiędzy Członkiem Zarządu 
a Spółką lub w przypadku odwołania Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie, Członkowi Zarządu może przysługiwać 
odprawa na zasadach określonych odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej 
6. Członek Zarządu może być również związany ze Spółką umową o zakazie konkurencji po ustaniu współpracy ze 
Spółką, przewidującej zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej wobec Spółki przez okres wskazany w 
umowie. W zamian za przestrzeganie zakazu konkurencji Członkowi Zarządu może przysługiwać, a w przypadku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – przysługuje odszkodowanie.

§ 15 Rada Nadzorcza
1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani ze Spółki na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Z członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy w związku z pełnieniem przez nich funkcji w 
Radzie Nadzorczej.

VII.DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

§ 16
1.Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi czy 
programami wcześniejszych emerytur. 
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) 
Spółki na zasadach określonych w umowie o zarządzanie PPK oraz wynikających z ustawy z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

VIII.KONFLIKT INTERESÓW

§ 17
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Spółka kładzie szczególny nacisk na eliminację lub minimalizację wszelkich sytuacji, które stanowią lub mogą 
przyczynić się do powstania konfliktu interesów w ramach Spółki lub grupy kapitałowej, do której należy Spółka. W 
tym celu zostały ustalone sposoby komunikacji przeznaczone do zgłaszania przypadków, które stanowią lub mogą 
stanowić źródło konfliktu interesów, a w razie konieczności Rada Nadzorcza podejmuje działania mające 
zmniejszyć niekorzystne następstwa takich sytuacji.

§ 18
W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką:
1) przed przedstawieniem projektu Polityki Walnemu Zgromadzeniu w celu jej uchwalenia, Zarząd przedstawia 
projekt Polityki Radzie Nadzorczej, która go opiniuje. Opinia Rady Nadzorczej jest przedstawiana Walnemu 
Zgromadzeniu wraz z projektem Polityki.
2) w toku stosowania Polityki decyzje dotyczące wysokości i zasad wynagradzania Zarządu podejmuje Rada 
Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, a dotyczące Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie.

IX. ZATWIERDZENIE I PUBLIKACJA

§ 19.
1. Polityka została wprowadzona uchwałą numer ____ Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 
__.__.2020 r. i obowiązuje do dnia jej uchylenia lub zmiany.
2. Polityka i uchwała jej dotycząca są opublikowane na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl.

XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Ambra S.A.:
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, 
uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i 
Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty wspomnianych uchwał przygotowane przez Zarząd zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej uchwale za rok obrotowy 2019/2020.
Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) na 
akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala Spółce kontynuować wypłatę dywidendy 
przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój Spółki.
Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 
623 z późn. zm.) walne zgromadzenia spółek zostały zobligowane do przyjęcia uchwał w przedmiocie ustalenia 
polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny 
przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółek.

XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ambra S.A. 
wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na 
stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie”.
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AMBRA S.A.

(pełna nazwa emi tenta)

AMBRA spożywczy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość )

Puławska 336

(ulica) (numer)

022 5663300 022 5663303

(telefon) (fax)

warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl

(e-mail) (www)

9180000755 006054698

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-24 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-09-24 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu

2020-09-24 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
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