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Uchwała nr 6/21
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 11 marca 2021 roku
w sprawie kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 9 ustawy z dnia 9
czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.) i § 30 pkt 18 Aktu
założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2015
roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 7/I/2017 Zarządu
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNOLECZNICZEGO
PROVITA sp. z o. o. z dnia 28 marca 2017 roku), Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników uchwala, co następuje:-------------------------------------§1

1. Z Likwidatorem spółki działającej pod firmą SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
PROFILAKTYCZNO -LECZNICZEGO PROVITA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej: ,,Spółka") zawierana jest umowa o świadczenie
usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (,,Umowa"), z obowiązkiem
osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.-----------------------------------------------2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
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pow ody);-------------------------------------------------------------------------------6) Likwidatorowi nie przysługuje odprawa;-----------------------------------------7) Umowa rozwiązuje się z dniem zakończenia likwidacji bez okresu
wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności;------8) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Likwidatora
płatnych przerw w świadczeniu usług.--------------------------------------------2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy
uwzględnieniu przepisów Ustawy oraz celu likwidacji Spółki.---------------------3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania
Likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie
Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.----------------------------------------4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Likwidatorem po ustaniu pełnienia
funkcji.--------------------------------.-----------------------------------------------------§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem p odjęcia z mocą obowiązującą od dnia
O I kwietnia 2021 r. --------------------------------------------------------- .
------------------
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