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OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 R. 

 

I. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka oraz miejsca, gdzie tekst 

zbioru zasad jest publicznie dostępny.  

Od pierwszego dnia notowań akcji Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie, tj. od 17 listopada 2016 roku, Spółka, dążąc do zapewnienia przejrzystości stosunków 
wewnętrznych oraz relacji Spółki z jej otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i 
przyszłymi Interesariuszami, jak również realizując obowiązki spółki giełdowej sprecyzowane w §29 
Regulaminu Giełdy, stosuje zasady ładu korporacyjnego określane przez GPW.  

Obecnie zasady te dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjęty uchwałą 
Rady Giełdy z 13 października 2015 r. Dokument ten jest dostępny na stronie: 
https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw. 

Zakres, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zasad ładu korporacyjnego, którym podlega ze 

wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje niniejszych rekomendacji: 

II.R.2, IV.R.2, IV.R.3, VI.R.1., VI.R.2., VI.R.3. 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje niniejszych zasad 

szczegółowych: I.Z.1.10., I.Z.1.15, I.Z.1.16, I.Z.1.20, I.Z.2, II.Z.2, II.Z.8, III.Z.1, III.Z.2, III.Z.3, III.Z.4, IV.Z.1, 

IV.Z.2, IV.Z.3, VI.Z.2, VI.Z.4. 

Rekomendacje: 

Rekomendacja II.R.2: „Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady 

nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, 

między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.” 

Wyjaśnienie Spółki: Organy Spółki dokonując wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej kierują 

się interesem Spółki. 

Rekomendacja IV.R.2: „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane 

spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 

niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 

się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego 

zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.” 

https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw
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Wyjaśnienie Spółki: 

Z uwagi na strukturę akcjonariatu, oraz względy ekonomiczne Spółka nie zapewnia infrastruktury 

technicznej niezbędnej dla przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Rekomendacja IV.R.3: „Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane 

przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych 

systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie 

akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one 

notowane. 

Wyjaśnienie Spółki: 

Zasada nie dotyczy Spółki. Papiery wartościowe emitowane przez Spółkę będą przedmiotem obrotu 

wyłącznie na rynku krajowym. 

Rekomendacja VI.R.1. „Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno 

wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.” 

oraz 

Rekomendacja VI.R.2.: „Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej 

celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna 

uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie przyjęła polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenie 

członków organów i kluczowych menedżerów ustalane jest przez odpowiednie organy Spółki. Spółka 

planuje przyjęcie i stosowanie polityki wynagrodzeń w najbliższym czasie. 

Rekomendacja VI.R.3.: „Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w 

zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet wynagrodzeń. 

 

Zasady: 

Zasady I.Z.1.10., I.Z.1.15, I.Z.1.16 oraz I.Z.1.20: 

„I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa.” 

„I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w 

okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. 

„I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu 

do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki 
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różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać 

cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; 

jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie 

internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

Spółka nie opracowała polityki różnorodności. Decyzję o wyborze składu Zarządu, Rady Nadzorczej 

oraz obsadzania stanowisk kluczowych menedżerów znajdują się w gestii uprawnionych organów 

Spółki. 

„I.Z.1.16 informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w 

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.” 

„I.Z.1.20 zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.” 

Wyjaśnienie Spółki:  

Spółka przewiduje rejestrację przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz 

planuje udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis 

przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej 

Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez 

Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów 

bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. Spółka nie przewiduje możliwości 

rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo ani zamieszczania 

takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. W ocenie 

Spółki wskazany sposób rejestracji przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, jak również forma 

dokumentowania obrad zapewniają wysoki stopień transparentności oraz ochrony praw wszystkich 

akcjonariuszy Spółki. Spółka nie wyklucza możliwości rejestracji i udostępniania zapisu wideo obrad 

Walnych Zgromadzeń w przyszłości, stosownie do oczekiwań akcjonariuszy. 

Zasada I.Z.2: „Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, 

zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w 

zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza 

powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres 

prowadzonej działalności” 

Wyjaśnienie Spółki:  

Biorąc pod uwagę obecną strukturę akcjonariatu Spółki, oczekiwaną kapitalizację rynkową, 

prawdopodobnie niewielką ekspozycję na inwestorów zagranicznych i koszty związane z 

przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, Spółka na chwilę obecną 

nie posiada strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Emitent 

podejmie starania by stosować tę zasadę w przyszłości. 

Zasada II.Z.2: „Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 

grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

Dokumenty wewnętrzne Spółki nie zobowiązują członków Zarządu do uzyskania zgody Rady 

Nadzorczej na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
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grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest Emitent, chyba że spółki te prowadzą 

działalność konkurencyjną. 

Zasada II.Z.8: „Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie 

II.Z.4.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W Spółce nie został wyodrębniony komitet audytu. Funkcje komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza 

kolegialnie. 

Zasada III.Z.1: „Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania 

ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. 

Zasada III.Z.2 „Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3., osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt 

wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także 

mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt 

wewnętrzny i compliance. W związku z tym, na chwilę obecną, nie ma osoby odpowiedzialnej za 

zarządzanie tymi obszarami, podlegającej bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu członkowi 

Zarządu, a także mającej zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub 

Komitetu Audytu. 

Zasada III.Z.3: „W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 

odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w 

powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, w 

związku z tym, na chwilę obecną, nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego oraz innych 

osób odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego, co do których mają zastosowanie zasady 

niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki 

zawodowej audytu wewnętrznego. 

Zasada III.Z.4.: „Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 

wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę 

skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z 

odpowiednim sprawozdaniem.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, w 

związku z tym, na chwilę obecną, nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego oraz innych 

osób odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki przedstawia Radzie 
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Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w 

zasadzie III.Z.1. wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

Zasada IV.Z.1.: „Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział 

w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

Spółka ustala termin i miejsce Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach 

wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. 

Zasada IV.Z.2.: „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

Z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz względy ekonomiczne, Spółka nie zapewnia transmisji 

Walnych Zgromadzeń w czasie rzeczywistym. 

Zasada IV.Z.3: „Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W ocenie Spółki obecność osób nie uprawnionych mogłaby zakłócać pracę Walnego Zgromadzenia, w 

związku z czym udział mediów nie został przewidziany.  

Zasada VI.Z.1: „Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać 

poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, 

długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla 

akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

W Spółce nie są realizowane programy motywacyjne. Zasada nie dotyczy Spółki. 

Zasada VI.Z.2: „Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z 

długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach 

programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a 

możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. 

Wyjaśnienie Spółki: 

W Spółce nie są realizowane programy motywacyjne. Zasada nie dotyczy Spółki. 

Zasada VI.Z.4: „Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 

wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w 

podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów 

ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z 

tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze 

– oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 

pozafinansowych składników wynagrodzenia, 
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4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce 

wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 

długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania 

przedsiębiorstwa.” 

Wyjaśnienie Spółki: 

Spółka nie wprowadziła polityki wynagrodzeń. Wprowadzenie polityki wynagrodzeń jest planowane 

przez Emitenta w najbliższym czasie. 

II. AKCJONARIAT SPÓŁKI 

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 

Akcjonariusz 
Liczba akcji % udział w 

kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów 
% udział w 

głosach na WZ  

Artifex Mundi Investments* 4 527 000 43,11% 8 037 000 57,37% 

Warsaw Equity PE Fund I FIZ 
Aktywów Niepublicznych 

1 400 000 13,33% 1 400 000 9,99% 

Fundusze Aviva TFI 1 089 785 10,38% 1 089 785 7,78% 

NN OFE 906 701 8,64% 906 701 6,47% 

Pozostali akcjonariusze łącznie 2 576 514 24,54% 2 576 514 18,39% 

Razem 10 500 000 100% 14 010 000 100,00% 

Tabela nr 11. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji raportu rocznego. 

* Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, w tym 3.510.000 akcji serii A1 

uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy na 

Walnym Zgromadzeniu 

Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne 

Statut Spółki nie przyznaje żadnemu z posiadaczy akcji Spółki lub innych papierów wartościowych 

specjalnych uprawnień. 

Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń co do wykonywania prawa głosu z akcji ani też zapisów, 

zgodnie z którymi przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi 

byłyby oddzielne od posiadania papierów wartościowych.  

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki 

W odniesieniu do 5,927 mln akcji Spółki, należących do Artifex Mundi Investments oraz Warsaw 

Equity PE Fund I FIZAN, obowiązuje umowa ograniczająca rozporządzanie akcjami Spółki – umowa 
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lock-up (Lock up Agreement), zawarta 5 sierpnia 2016 r. między Akcjonariuszami Spółki a Spółką oraz 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Na mocy tej umowy akcjonariusze Spółki zobowiązali się w szczególności do:  

1) niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których 

przedmiotem będzie zbycie akcji, jakiegokolwiek prawa z akcji lub jakiegokolwiek prawa do 

akcji;  

2) nie zbywać akcji pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym);  

3) nie obciążać ani nie rozporządzać akcji w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić 

konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) akcji, a w szczególności do 

niezastawiania akcji pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby 

trzecie;  

Umowa lock-up do dnia następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia przydziału akcji w 

ramach oferty publicznej, rozumianego jako podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki o przydziale akcji 

sprzedawanych inwestorom w ramach oferty. 

III. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki 

Skład Zarządu na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania:  

 Tomasz Grudziński Prezes Zarządu 

 Jakub Grudziński Członek Zarządu 

 Robert Mikuszewski Członek Zarządu 

 Kamil Urbanek  Członek Zarządu 

 Mariusz Szynalik Członek Zarządu 

W roku obrotowym następujące zmiany w składzie Zarządu: 

 Kadencja Zarządu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r. i upływa z dniem 1 lutego 2021 r. Mandaty 

członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. 

 Członkowie Zarządu: Tomasz Grudziński, Jakub Grudziński, Robert Mikuszewski oraz Kamil 

Urbanek zostali powołani na stanowiska Członków Zarządu uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi z dnia 11 stycznia 2016 r. 

 Mariusz Szynalik został powołany na stanowisko Członka Zarządu uchwałą nr 2/2016 Rady 

Nadzorczej Spółki z dnia 17 lutego 2016 r. i pełni swoją funkcję od tego dnia.  

Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy i w dniu sporządzenia sprawozdania:  

 Przemysław Danowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 Adrian Półtorak  Członek Rady Nadzorczej  

 Rafał Wroński   Członek Rady Nadzorczej  

 Mateusz Czajkowski  Członek Rady Nadzorczej  

 Ewelina Nowakowska  Członek Rady Nadzorczej 
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W roku obrotowym następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 

 Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 1 lutego 2016 r. i upływa z dniem 1 lutego 2021 r. 

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący 

się 31 grudnia 2020 r. 

 Członkowie Rady Nadzorczej: Przemysław Danowski, Adrian Półtorak oraz Rafał Wroński 

zostali powołani uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi z 

dnia 11 stycznia 2016 r. 

 Członkowie Rady Nadzorczej: Mateusz Czajkowski oraz Ewelina Nowakowska zostali 

powołani uchwałą nr 19 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 

czerwca 2016 r. i pełnią swoją funkcję od tego dnia. 

 

Zasady powoływania i odwoływania osób nadzorujących i zarządzających oraz ich uprawnienia 

Zarząd 

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednej albo większej liczby osób, w tym Prezesa 

Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. Członkowie Zarządu są 

powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje i odwołuje 

Rada Nadzorcza, za wyjątkiem członków Zarządu pierwszej kadencji, którzy zostali powołani przez 

Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki. 

Kompetencje i sposób działania Zarządu określa Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki. 

Zgodnie z §12. Statutu Spółki Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, powoływanych na okres 

wspólnej kadencji trwającej 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, za 

wyjątkiem członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którzy zostali powołani przez Zgromadzenie 

Wspólników spółki przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki. Rada Nadzorcza samodzielnie 

powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego 

przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum 

Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w 

szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w 

szczególności:  

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;  

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;  

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o 

której mowa w lit. a) i b) powyżej;  
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d) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki, jej działalności, 

w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganej zgodnie z 

przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;  

e) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 

nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego;  

f) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;  

g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach, z 

ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, a także 

delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z 

innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;  

h) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;  

i) wyrażanie zgody na udzielanie prokury;  

j) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego 

gruntu lub udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także 

ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych,  

k) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z członkami Zarządu  

l) uchwalanie Regulaminu Zarządu;  

m) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki; 

n) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę;  

o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyłączeniem 

transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej 

działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy 

kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co 

najmniej 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  

p) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub udziałów 

w innych spółkach mających siedzibę w kraju lub zagranicą, gdy wartość objęcia lub cena 

nabycia lub zbycia przekracza kwotę 2.000.000,00 zł;  

q) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 

IV. WALNE ZGROMADZENIE 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia 

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.  

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.  

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach albo w Warszawie.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć 

w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa 

lub Statutu Spółki. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmioty lub organy uprawnione do zwołania 

Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. W szczególności Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 

kapitału zakładowego Spółki, złożony na piśmie. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia.  

Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli 

niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  

b) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,  

c) zmiana Statutu Spółki,  

d) emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z 

prawem pierwszeństwa objęcia akcji,  

e) umorzenie akcji Spółki,  

f) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,  

g) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki albo 

ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,  

h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,  

i) tworzenie kapitałów zapasowego i rezerwowych i decydowanie o ich przeznaczeniu,  

j) podział lub przekształcenie Spółki,  

k) połączenie Spółki z innymi spółkami,  

l) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,  

m) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.  

Uchwała w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub 

uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich 

akcjonariuszy Spółki, których dotyczy.  

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 
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Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów 

Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 

osobowych. 

Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w wypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, 

a w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej — Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona 

przez Zarząd. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

V.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Systemy kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem 

Kontrola i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest 

sprawowana przez Dyrektora Finansowego i Zarząd Spółki. Dyrektor Finansowy oraz Zarząd Spółki są 

odpowiedzialni za skuteczność systemów kontroli i zarządzania ryzykiem. 

Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej przygotowywane są przez zespół księgowych. 

Osoby zaangażowane w przygotowanie sprawozdań finansowych mają odpowiednie kwalifikacje 

umożliwiające przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę 

standardami rachunkowości.  

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad procesem sporządzenia sprawozdań sprawuje Dyrektor 

Finansowy. Są oni również odpowiedzialni za organizację prac związanych z przygotowaniem 

sprawozdań finansowych.  

Dane finansowe, będące podstawą sprawozdań finansowych, pochodzą z systemu księgowo-

finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki. 

Rejestrowanie i opracowywanie danych w systemie księgowo-finansowym podlega procedurom 

operacyjnym i akceptacyjnym. 

Sporządzone sprawozdanie finansowe jest weryfikowane i akceptowane przez Zarząd. Roczne i 

półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu i przeglądowi przez biegłego 

rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a opinia i raport z 

badania sprawozdania rocznego –Walnemu Zgromadzeniu.  

Kontrola i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 

spółek zależnych, sprawowana jest za pośrednictwem przedstawicieli Spółki w organach podmiotów 

zależnych.  

Opis zasad zmiany Statutu lub umowy Spółki  

Zgodnie z art. 430 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwała 

dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca 

zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście 
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poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Statut nie 

ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie jego zmiany. 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku zamierzonej zmiany Statutu w 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które publikowane jest na stronie internetowej Spółki 

oraz zgodnie z zasadami przekazywania informacji bieżących i okresowych, ujęte zostają dotychczas 

obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian.  

Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, Zarząd Spółki 

zgłasza ten fakt do Sądu Rejestrowego. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z chwilą 

zarejestrowania jej przez sąd. Następnie Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity Statutu 

uwzględniający wprowadzone zmiany, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej 

upoważnienia w tym zakresie.   
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