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Oświadczenie Skyline Investment S.A. 

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku 

 
Zgodnie  z  §  29  ust.  5  Regulaminu  Giełdy  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.,  postanowieniami  uchwały  nr 

1013/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania 

zasad  ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe  i § 91 ust. 1 pkt 4). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19  lutego 

2009  r. w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów wartościowych  oraz 

warunków  uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych  przepisami  prawa  państwa  nie  będącego  państwem 

członkowskim (Dz. U. z 28.02.2009 r. Nr 33, poz. 259) – Skyline Investment S.A. przekazuje oświadczenie o stosowaniu zasad 

ładu korporacyjnego w Spółce w 2010 r. wg zbioru zasad pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które: 

‐ w dniu 4 lipca 2007 przyjęła Rada Giełdy, obowiązujące do dnia 30 czerwca 2010 roku oraz, 

‐ w dniu 19 maja 2010 roku przyjęła Rada Giełdy, obowiązujące od dnia 1  lipca 2010 roku. Zbiór ten stanowi Załącznik do 

Uchwały  Nr  17/1249/2010  Rady  Giełdy  z  dnia  19 maja  2010  roku  i  jest  dostępny  publicznie  na  stronie  internetowej 

http://www.corp‐gov.gpw.pl. 

 
Zarząd Skyline  Investment S.A. oświadcza,  że w roku 2010 Spółka przestrzegała większość 
zasad  ładu  korporacyjnego,  za  wyjątkiem  zasad  wskazanych  wraz  z  uzasadnieniem  ich 
niestosowanie w pkt. 1 niniejszego oświadczenia.   
 
1. Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitent stosowane 

 
W roku 2010 Spółka nie stosowała następujących zasad ładu korporacyjnego: 

1) Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

a) zasada  nr  5  ‐  Spółka  powinna  posiadać  politykę  wynagrodzeń  oraz  zasady  jej  ustalania.  Polityka 

wynagrodzeń  powinna  w  szczególności  określać  formę,  strukturę  i  poziom  wynagrodzeń  członków 

organów  nadzorujących  i  zarządzających.  Przy  określaniu  polityki  wynagrodzeń  członków  organów 

nadzorujących  i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 

grudnia  2004  r.  w  sprawie  wspierania  odpowiedniego  systemu  wynagrodzeń  dyrektorów  spółek 

notowanych  na  giełdzie  (2004/913/WE),  uzupełnione  o  zalecenie  KE  z  30  kwietnia  2009  r. 

(2009/385/WE.) 

Ustalanie  wynagrodzeń  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  należy  do  suwerennej  decyzji  odpowiednio  Rady 

Nadzorczej  i Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki nie ma wpływu na wprowadzenie uregulowań w tym 

zakresie. 

b) zasada  nr  9  –  GPW  rekomenduje  spółkom  publicznym  i  ich  akcjonariuszom,  by  zapewniały  one 

zrównoważony  udział  kobiet  i  mężczyzn  w  wykonywaniu  funkcji  zarządu  i  nadzoru  w 

przedsiębiorstwach, wzmacniając w  ten  sposób  kreatywność  i  innowacyjność w  prowadzonej  przez 

spółki działalności gospodarczej. 
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W obecnej  kadencji  Zarządu  i Rady Nadzorczej  Spółka nie przewiduje  żadnych  zmian  celem  spełnienia 

rekomendacji GPW w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet  i mężczyzn w wykonywaniu 

funkcji zarządzania i nadzoru w Spółce. 

2) Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 

a) zasada nr 1 pkt 14 – Spółka prowadzi korporacyjną  stronę  internetową  i  zamieszcza na niej, oprócz 

informacji  wymaganych  przez  przepisy  prawa  informację  o  treści  obowiązującej  w  spółce  reguły 

dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o 

braku takiej reguły. 

Spółka  w  zakresie  prowadzenia  strony  internetowej  nie  publikuje  na  niej  jedynie  informacji  o  treści 

obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego  lub  informacji  o  braku  takiej  reguły.  Wybór  podmiotu  uprawnionego  do  badania 

sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej 

i nie podlega żadnym regulacjom. Spółka uważa za bezzasadne publikowanie  informacji o braku reguł w 

tym zakresie. 

b) zasada nr 3 ‐ Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca 

się  do  rady  nadzorczej  o  aprobatę  tej  transakcji/umowy.  Powyższemu  obowiązkowi  nie  podlegają 

transakcje  typowe,  zawierane  na  warunkach  rynkowych  w  ramach  prowadzonej  działalności 

operacyjnej  przez  spółkę  z  podmiotem  zależnym,  w  którym  spółka  posiada  większościowy  udział 

kapitałowy. Na  potrzeby  niniejszego  zbioru  zasad  przyjmuje  się  definicję  podmiotu  powiązanego w 

rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 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. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). 

Z  obowiązujących  w  Spółce  uregulowań  (Statutu)  nie  wynika  obowiązek  aprobowania  przez  Radę 

Nadzorczą  umów  z  podmiotami  powiązanymi.  Takie  uregulowanie  znacząco  utrudniałoby  m.in. 

zarządzanie  Grupą  Kapitałową  i  spółkami  portfelowymi. W  ocenie  Zarządu  istniejące  uregulowania  w 

zakresie  zawierania  transakcji/umów  z podmiotami powiązanymi  zawarte w obowiązujących przepisach 

prawa, są wystarczające dla zapewnienia ich prawidłowości i rzetelności. 

3) Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 

a) zasada nr 2 ‐ Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich 

powiązań  z akcjonariuszem dysponującym akcjami  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej  liczby 

głosów  na  walnym  zgromadzeniu.  Powyższy  obowiązek  dotyczy  powiązań  natury  ekonomicznej, 

rodzinnej  lub  innej,  mogących  mieć  wpływ  na  stanowisko  członka  rady  nadzorczej  w  sprawie 

rozstrzyganej przez radę. 

Brak  uregulowań w  tym  zakresie w  obowiązujących  przepisach wewnętrznych  np. w  Regulaminie  Rady 

Nadzorczej powoduje,  iż brak  jest możliwości wyegzekwowania stosowania  i uwarunkowane  jest  jedynie 

gotowością  członka  rady  nadzorczej  do  dobrowolnego  złożenia  Spółce  oświadczenia  o  swoich 
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powiązaniach  z  akcjonariuszem dysponującym akcjami  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej  liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu. 

b) zasada nr 8 ‐ W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien 

być stosowany Załącznik  I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15  lutego 2005 r. dotyczącego roli 

dyrektorów niewykonawczych (…) 

W Spółce nie funkcjonuje żaden wyodrębniony komitet działający w radzie nadzorczej, stąd też zasada ta 

nie ma zastosowania. Funkcje komitetu audytu w Spółce wykonuje Rada Nadzorcza. 

c) zasada nr 9 ‐ Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki 

o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej. 

Istniejące  w  Spółce  uregulowania  nie  wymagają  uzyskania  aprobaty  Rady  Nadzorczej  do  zawierania 

umów/transakcji  z  podmiotem  powiązanym,  obowiązujące  przepisy  prawa w  tym  zakresie  są w  ocenie 

Spółki wystarczające. 

4) Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy  

a) zasada  nr  10  pkt  2  –  Spółka  powinna  zapewnić  akcjonariuszom  możliwość  udziału  w  walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu  środków komunikacji elektronicznej, polegającego na dwustronnej 

komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad 

walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. 

W  zakresie  umożliwienia  akcjonariuszom  udziału  w  walnym  zgromadzeniu  tylko  zasada  zapewnienia 

dwustronnej  komunikacji w  czasie  rzeczywistym  nie  jest  przez  Spółkę  zapewniona,  zostanie  rozważona 

możliwość jej stosowania od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

2. Opis  głównych  cech  stosowanych  w  Skyline  Investment  S.A.  systemów  kontroli 
wewnętrznej  i  zarządzania  ryzykiem  w  odniesieniu  do  procesu  sporządzania 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Odpowiedzialność  za  system  kontroli  wewnętrznej  i  zarządzania  ryzykiem  w  odniesieniu  do  sporządzania 

sprawozdań finansowych spoczywa na Zarządzie Spółki, który dodatkowo podlega weryfikacji Rady Nadzorczej 

pełniącej zadania komitetu audytu.  

 

Przygotowaniem  sprawozdań  finansowych  zajmuje  się  dział  księgowości  spółki  pod  nadzorem  głównego 

księgowego. 

Spółka  prowadzi  system  finansowo‐księgowy  pozwalający  za  pośrednictwem  systemu  informatycznego 

rejestrować transakcje zgodnie z polityką rachunkowości, do końca 2007 oparty o Ustawę o Rachunkowości, a 

od 1 stycznia 2008 r. oparty o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.  

Podmioty  należące  do  Grupy  Kapitałowej  Skyline  Investment  S.A.  i  podlegające  konsolidacji  stosują  we 

wszystkich istotnych aspektach jednakowe zasady rachunkowości. 

 

Dostęp do systemu jest ograniczony dla uprawnionych pracowników działu księgowego i Zarządu Spółki.  
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Dane finansowe stanowiące podstawę sprawozdań finansowych pochodzą z na bieżąco prowadzonej rejestracji 

zdarzeń finansowych. Kwartalne sprawozdania finansowe przed publikacją podlegają wewnętrznej weryfikacji 

Zarządu.  Raporty  półroczne  podlegają  przeglądowi  przez  biegłego  rewidenta,  a  raporty  roczne  podlegają 

badaniu uprawnionego audytora.  

Wyniki badania  i przeglądu przekazywane są Zarządowi  i Radzie Nadzorczej, a opinia  i raport z badania także 

Walnemu Zgromadzeniu.  

3. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 

Według wiedzy  Zarządu  Spółki następujące osoby bezpośrednio  lub poprzez podmioty  zależne posiadały  co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Skyline Investment S.A.: 

l.p.  Akcjonariusz 
Liczba posiadanych akcji/ 

głosów 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZ (%) 

1.  Jerzy Rey  2 722 611  27,23%  27,23% 

2.  Maciej i Anna Rey  1 168 226  11,68%  11,68% 

3.  Krzysztof i Magdalena Szczygieł   1 010 628  10,11%  10,11% 

4.  Łukasz Rey  700 000  7,00%  7,00% 

5.  Paweł Maj   552 000  5,52%  5,52% 

6.  Ipopema TFI S.A.  516 372  5,16%  5,16% 

7.  Pozostali  3 330 163  33,30%  33,30% 

Razem   10 000 000  100,00%  100,00% 

4. Posiadacze  wszelkich  papierów  wartościowych,  które  dają  specjalne  uprawnienia 
kontrolne  

Spółka nie posiada papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia. 

5. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu  

Brak  jest  jakichkolwiek  ograniczeń  odnośnie  wykonywania  prawa  głosu,  w  tym  w  szczególności  takich  jak 

ograniczenie  wykonywania  prawa  głosu  przez  posiadaczy  określonej  części  lub  liczby  głosów,  ograniczenia 

czasowe  dotyczące wykonywania  prawa  głosu  lub  zapisy,  zgodnie  z którymi,  przy współpracy  spółki,  prawa 

kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

6. Ograniczenia  dotyczące  przenoszenia  prawa  własności  papierów  wartościowych 
Emitenta 

Na  100 000  szt.  akcjach  emitenta  została  ustanowiona  nieodwołalna  blokada  polegającą  na  wyłączeniu 

możliwości  dokonywania  sprzedaży,  ustanawiania  jakichkolwiek  obciążeń  lub  zabezpieczeń,  transferów 

papierów wartościowych oraz  innych  zleceń  lub dyspozycji w odniesieniu do wskazanej  ilości akcji Emitenta. 

Akcje  te  stanowią  zabezpieczenie  roszczeń  Skyline  Investment  S.A.  na  wypadek  niewykonania  zobowiązań 

Akcjonariuszy wynikających z umów sprzedaży akcji Skyline Teleinfo S.A. 

Poza powyższym ograniczeniem Zarządowi Spółki nie są znane inne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw 

własności papierów wartościowych Emitenta. 
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7. Opis  zasad  dotyczących  powoływania  o  odwoływania  osób  zarządzających  oraz  ich 
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

Skład  Zarządu  Spółki  każdorazowo  jest  ustalany  przez  Radę Nadzorczą.  Członkowie  Zarządu  są  powoływani 

i odwoływani  przez  Radę Nadzorczą  na  okres wspólnej  pięcioletniej  kadencji,  przy  czym  Rada Nadzorcza w 

każdym czasie może odwołać Członków Zarządu. 

 

Uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej są uregulowane przepisami Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych.  

W szczególności decyzje o emisji lub wykupie akcji leżą wyłącznie w kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. 

8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta 

Zmiana  Statutu  Spółki  wymaga  uchwały Walnego  Zgromadzenia  i  dla  swojej  ważności  wymaga  wpisu  do 

rejestru.  

O  zamierzonej  zmianie  zapisów  Statutu  należy  zawiadomić  w  ogłoszeniu  zamieszczonym  na  stronie 

internetowej Spółki oraz w  sposób określony dla przekazywania  informacji bieżących  zgodnie  z przepisami o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno spełniać wymogi formalne, o których mowa w art. 4022 KSH. 

W  tym  ogłoszeniu  należy  przywołać  również  dotychczas  obowiązujące  zapisy  Statutu,  jak  też  podać  treść 

projektowanych zmian. 

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  w  zakresie  zmiany  Statutu  zapadają  kwalifikowaną  większością  głosów 

oddanych (tzn. większością ¾) , za wyjątkiem: 

‐ istotnej zmiany przedmiotu działalności, która wymaga większości dwóch trzecich głosów.  

‐ zmiany zwiększającej świadczenia akcjonariuszy  lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym 

akcjonariuszom zgodnie z art. 354, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczy. 

9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 
akcjonariuszy  i  sposobu  ich  wykonywania,  w  szczególności  zasady  wynikające 
z regulaminu  walnego  zgromadzenia,  jeżeli  taki  regulamin  został  uchwalony,  o  ile 
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa 

Walne Zgromadzenie Spółki Skyline  Investment S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, 

postanowienia Statutu oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. 

 
Walne  Zgromadzenie  obraduje  jako  zwyczajne  lub  nadzwyczajne.  Walne  Zgromadzenia  odbywają  się  w 

Warszawie. 

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  odbywa  się  w  terminie  6  (sześciu)  miesięcy  po  upływie  każdego  roku 

obrotowego. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 

a) Zarząd; 
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b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w określonym powyżej terminie. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 

a) Zarząd; 

b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; 

c) Akcjonariusz  lub  akcjonariusze  reprezentujący  przynajmniej  połowę  kapitału  zakładowego  lub  co 

najmniej połowę głosów w Spółce; 

d) Zarząd  na  żądanie  akcjonariuszy  reprezentujących  przynajmniej  1/20  (jedną  dwudziestą),  kapitału 

zakładowego,  złożone  na  piśmie  lub  w  postaci  elektronicznej;  wraz  z  żądaniem  umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.  

Jeżeli Zarząd nie  zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w  terminie dwóch  tygodni od dnia 

przedstawienia  żądania,  sąd  rejestrowy  może  upoważnić  do  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.  

 

Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się zgodnie z przepisami art. 4021 KSH, tj. przez ogłoszenie na 

stronie  internetowej  spółki  oraz  w  sposób  określony  dla  przekazywania  informacji  bieżących  zgodnie  z 

przepisami o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania  instrumentów  finansowych do  zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia 

sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

Ogłoszenie o walnym  zgromadzeniu  spółki publicznej powinno  spełniać wymogi  formalne,  które określa art. 

4022 KSH.  

Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego Zgromadzenia: 

‐ ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 

‐ informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, 

‐ dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 

‐  projekty  uchwał,  ewentualnie  jeżeli  nie  przewiduje  się  podejmowania  uchwał,  uwagi  Zarządu  lub  Rady 

Nadzorczej  Spółki,  dotyczące  spraw wprowadzonych  do  porządku  obrad Walnego  Zgromadzenia  lub  spraw, 

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały  jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad  (porządek 

obrad  ustala  Zarząd  Spółki),  chyba  że  cały  kapitał  jest  reprezentowany  na Walnym  Zgromadzeniu,  a  nikt  z 

obecnych  nie  zgłosił  sprzeciwu  dotyczącego powzięcia uchwały. Walne  Zgromadzenie może  podjąć  uchwały 

także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu  dotyczącego  odbycia Walnego  Zgromadzenia  lub  wniesienia  poszczególnych  spraw  do  porządku 

obrad.  

Prawo  uczestniczenia  w  Walnym  Zgromadzeniu  mają  tylko  osoby  będące  akcjonariuszami  Spółki  na  16 

(szesnaście) dni przez datą Walnego  Zgromadzenia  (dzień uczestnictwa w Walnym  Zgromadzeniu). Akcje na 

okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym  Zgromadzeniu,  jeżeli  zostaną 
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złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane 

przed  jego  ukończeniem.  Zamiast  akcji mogą  być  złożone  zaświadczenia wydane na  dowód  złożenia  akcji  u 

notariusza, w banku  lub  firmie  inwestycyjnej mającej siedzibę  lub oddział na terytorium Unii Europejskiej  lub 

państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego  Zgromadzenia.  W  zaświadczeniu  należy  wymienić  numery  dokumentów  akcji  i  stwierdzić,  że 

dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim 

po  dniu  rejestracji  uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu,  na  żądanie  podmiotu  uprawnionego  ze 

zdematerializowanych  akcji na okaziciela, podmiot prowadzący  rachunek papierów wartościowych wystawia 

imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, 

jeżeli podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów 

wartościowych. Listę uprawnionych akcji na okaziciela do uczestnictwa na walnym Zgromadzeniu Spółka ustala 

na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z art. 4063 § 1 KSH oraz wykazu sporządzonego nie później niż 

na  12  (dwanaście)  dni  przed  datą  Walnego  Zgromadzenia  przez  podmiot  prowadzący  depozyt  papierów 

wartościowych  zgodnie  z przepisami o obrocie  instrumentami  finansowymi. Wykaz  ten podmiot prowadzący 

depozyt  papierów  wartościowych  przekazuje  Spółce  nie  później  niż  na  tydzień  przed  datą  Walnego 

Zgromadzenia, w szczególnych przypadkach na 6 (sześć) dni przed tą datą.  

W okresie między dniem  rejestracji uczestnictwa  a dniem  zakończenia Walnego  Zgromadzenia,  akcjonariusz 

może przenosić swoje akcje. 

  

Prawo  uczestniczenia  w  Walnym  Zgromadzeniu  mają  także  uprawnieni  z  akcji  imiennych  i świadectw 

tymczasowych oraz zastawnicy  i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,  jeżeli zostali wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z § 3 art. 340 KSH, w okresie, gdy 

akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu 

z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

 

Przed  każdym  Walnym  Zgromadzeniem  winna  być  sporządzona  lista  akcjonariuszy  uprawnionych  do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  Lista podpisana przez  zarząd winna być wyłożona w  lokalu Emitenta 

przez okres  trzech dni powszednich poprzedzających odbycie  Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać 

listę w lokalu Emitenta oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może żądać 

przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres. Akcjonariusz ma prawo 

żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem. 
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W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w 

Walnym  Zgromadzeniu,  którego  przedmiotem  obrad mają  być  sprawy  finansowe  Spółki,  powinien  również 

uczestniczyć  biegły  rewident,  dokonujący  badania  sprawozdania  finansowego  Spółki  oraz  główny  księgowy 

Spółki.  Nieobecność  Członka  Zarządu  lub  Członka  Rady  Nadzorczej  na  Walnym  Zgromadzeniu  wymaga 

pisemnego  wyjaśnienia.  Wyjaśnienie  to  powinno  być  przedstawione  na  Walnym  Zgromadzeniu  przez 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć  także eksperci oraz 

goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. 

 

Walne  Zgromadzenie  jest  ważne  bez  względu  na  reprezentowaną  na  nim  liczbę  akcji,  z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.  

 

Walne  Zgromadzenie  otwiera  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  lub  osoba  przez  niego  wskazana,  po  czym 

spośród  osób  uprawnionych  do  głosowania  wybiera  się  przewodniczącego.  Niezwłocznie  po  wyborze 

przewodniczącego, winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby 

akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia.  Na  wniosek  akcjonariuszy,  posiadających  co  najmniej  1/10  część  kapitału  zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu,  lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 

celu  komisję  złożoną  przynajmniej  z  trzech  osób. Wnioskodawcy mają  prawo  do  wyboru  jednego  członka 

komisji. 

 

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnictwo  powinno  być  sporządzone  w  formie  pisemnej  i  dołączone  do  protokołu  Walnego 

Zgromadzenia  lub  udzielone  w  postaci  elektronicznej.  Formularz  zawierający  wzór  pełnomocnictwa  Spółka 

zamieszcza  w  ogłoszeniu  o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia.  O  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci 

elektronicznej  należy  zawiadomić  Spółkę  przy wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej w  postaci 

informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich 

starań,  aby możliwa  była  skuteczna weryfikacja ważności  pełnomocnictwa.  Spółka  podejmuje  odpowiednie 

działania  służące  identyfikacji  akcjonariusza  i  pełnomocnika  w  celu  weryfikacji  ważności  pełnomocnictwa 

udzielonego w postaci elektronicznej. 

 

Akcjonariusze  uprawnieni  do  uczestnictwa w Walnym  Zgromadzeniu  przed wejściem  na  salę  obrad  okazują 

dowód tożsamości  i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na  liście osób uprawnionych do udziału 

w  Walnym  Zgromadzeniu  wyłożonej  przy  wejściu  do  sali  obrad,  oraz  odbierają  karty  do  głosowania 

przygotowane przez Zarząd.  

Sporządzenie  listy  obecności  następuje  na  podstawie  listy  osób  uprawnionych  do  udziału  w  Walnym 

Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: 
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a) ustalić, czy akcjonariusz  jest wymieniony na  liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu 

b) sprawdzić  tożsamość  akcjonariusza, bądź  jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego  lub 

innego dokumentu, 

c) sprawdzić  i  załączyć  do  listy  obecności  pełnomocnictwa  osób  reprezentujących  akcjonariuszy  oraz 

informacje o udzieleniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, 

d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności, 

e) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania. 

 

Na Walnym  Zgromadzeniu w  imieniu  jednego  akcjonariusza może, w  tym  samym  czasie, występować  tylko 

jeden pełnomocnik. 

W  przypadku obecności  na Walnym  Zgromadzeniu  tak  akcjonariusza,  jak  i  jego  pełnomocnika,  prawo  głosu 

przysługuje akcjonariuszowi. 

 

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  bezwzględną  większością  głosów  oddanych,  chyba  że  przepisy 

Kodeksu  spółek  handlowych  lub  Statutu  stanowią  inaczej. W  przypadku  przewidzianym w  art.  397  KSH  do 

uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów. 

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek 

akcjonariuszy,  wymaga  podjęcia  uchwały  Walnego  Zgromadzenia,  podjętej  kwalifikowaną  większością  3/4 

głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki 

wniosek. 

 

Akcjonariusze  przedstawiający  co  najmniej  1/20  (jedną  dwudziestą)  kapitału  zakładowego,  mogą  żądać 

umieszczenia poszczególnych  spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,  zgłaszając  takie 

żądanie  Zarządowi  nie  później  niż  na  21  (dwadzieścia  jeden)  dni  przed  wyznaczonym  terminem Walnego 

Zgromadzenia.  Żądanie może  zostać  złożone na piśmie  lub drogą elektroniczną  i powinno  zawierać projekty 

uchwał dotyczące  spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego  Zgromadzenia  lub  spraw,  które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad. Wraz z uzasadnieniem. Zarząd  jest obowiązany niezwłocznie ogłosić 

zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później niż w terminie 18 (osiemnastu) 

dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.  

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad.  

 

Głosowanie  jest  jawne.  Tajne  głosowanie  zarządza  się  przy  wyborach  oraz  nad  wnioskami  o  odwołanie 

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

osobistych. Ponadto  tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby  jednego z obecnych uprawnionych do 

głosowania.  
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Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru 

komisji  powoływanej  przez Walne  Zgromadzenie.  Akcjonariusz  nie może  osobiście  ani  przez  pełnomocnika 

głosować nad powzięciem uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w 

tym  udzielenia  absolutorium,  zwolnienia  z  zobowiązania wobec  Spółki  oraz  sporu  pomiędzy  nim  a  Spółką. 

Jednakże  akcjonariusz  Spółki może  głosować  jako pełnomocnik  innego  akcjonariusza przy powzięciu uchwał 

dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej. 

Uchwały  w  sprawie  zmiany  przedmiotu  przedsiębiorstwa  Spółki  zapadają  zawsze  w jawnym  głosowaniu 

imiennym. 

Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji. 

Po  zamknięciu  dyskusji  nad  każdym  z  punktów  porządku  obrad,  przed  przystąpieniem  do  głosowania 

Przewodniczący  podaje  do  wiadomości,  jakie  wnioski  wpłynęły  oraz  ustala  ich  kolejność  głosowania. 

Głosowanie  nad wnioskami  odbywa  się w  kolejności  ich  zgłaszania.  Zgłaszającym  sprzeciw wobec  uchwały 

zapewnia  się możliwość  zwięzłego  uzasadnienia  sprzeciwu.  Przewodniczący Walnego  Zgromadzenia  zamyka 

obrady  po  stwierdzeniu  wyczerpania  wszystkich  spraw  objętych  porządkiem  obrad.  Uchwały  Walnego 

Zgromadzenia  są  zamieszczone w  protokole  sporządzonym  przez  notariusza  pod  rygorem  ich  nieważności. 

Spółka w  terminie  tygodnia  od  zakończenia Walnego  Zgromadzenia ujawnia na  swojej  stronie  internetowej 

wyniki  głosowań  nad  poszczególnymi  uchwałami.  Dowody  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  wraz  z 

pełnomocnictwami  udzielonymi  przez  akcjonariuszy  oraz  odpis  protokołu  Walnego  Zgromadzenia,  Zarząd 

dołącza  do  księgi  protokołów.  Akcjonariusze  mogą  przeglądać  księgę  protokołów,  a  także  żądać  wydania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.  

10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz 
opis  działania  organów  zarządzających  lub  administrujących  Emitenta  prac  ich 
komitetów 

10.1. Zarząd 
 
W roku 2010 w skład Zarządu Emitenta wchodzili: 

Jerzy Rey     – Prezes Zarządu 

Paweł Maj     – Członek Zarządu 

 

Skład  Zarządu  Spółki  każdorazowo  jest  ustalany  przez  Radę Nadzorczą.  Członkowie  Zarządu  są  powoływani 

i odwoływani  przez  Radę Nadzorczą  na  okres wspólnej  pięcioletniej  kadencji,  przy  czym  Rada Nadzorcza w 

każdym czasie może odwołać Członków Zarządu. 

Zarząd  reprezentuje  Spółkę  na  zewnątrz  oraz  prowadzi  wszelkie  sprawy  Spółki,  za  wyjątkiem  spraw 

zastrzeżonych ustawą lub Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

Do składania oświadczeń  i podpisywania w  imieniu Spółki wymagane  jest współdziałanie 2  (dwóch) członków 

Zarządu lub też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
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Uchwały  Zarządu  zapadają bezwzględną większością  głosów,  a w przypadku  równości  głosów decyduje  głos 

Prezesa Zarządu. 

Członek  Zarządu  może  wykonywać  swą  funkcję  za  wynagrodzeniem  lub  bez  wynagrodzenia.  Wysokość 

wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się  interesami konkurencyjnymi ani też 

uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej  jako wspólnik  lub członek władz. Członek Zarządu powinien uchylać się 

od  działań  nielojalnych wobec  Spółki,  zmierzających wyłącznie  do  realizacji własnych  korzyści materialnych. 

Członek Zarządu powinien bezzwłocznie poinformować Zarząd w przypadku uzyskania informacji o możliwości 

dokonania  inwestycji  lub  innej  korzystnej  transakcji  dotyczącej  przedmiotu  działalności  Spółki,  w  celu 

rozważenia możliwości  jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej  informacji przez Członka Zarządu 

lub przekazanie  jej osobie  trzeciej następuje  za  zgodą Zarządu  jedynie wówczas, gdy nie narusza  to  interesu 

Spółki.  

W  przypadku  sprzeczności  interesów  Spółki  z  interesami  Członka  Zarządu,  jego współmałżonka,  krewnych  i 

powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście (konflikt interesów), Członek 

Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw  i może zażądać zaznaczenia tego w 

protokole. Członkowie Zarządu powinni  także  informować Radę Nadzorczą o  każdym  konflikcie  interesów w 

związku z pełnioną funkcją. 

 

Do obowiązków Zarządu Spółki należy w szczególności: 

1. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu 

miesięcy po zakończeniu roku obrotowego; 

2. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z  inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej 

lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego; 

3. prowadzenie  rachunkowości  Spółki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  również 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; 

4. przekazywanie  informacji  bieżących  i  okresowych  raportów  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  w 

Warszawie  S.A.,  Komisji  Nadzoru  Finansowego  oraz  agencjom  informacyjnym  w  terminach  i zakresie 

określonym przepisami prawa; 

5. opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej Spółki; 

6. przedkładanie  Radzie  Nadzorczej  sprawozdania  z  działalności  Spółki,  wniosków  w  sprawie  podziału 

zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe; 

7. udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. 

 

Zarząd może  powierzyć  poszczególnym  Członkom  Zarządu  realizację  lub  nadzór  nad  sprawami  będącymi w 

kompetencji  Zarządu w  ściśle  określonym  zakresie.  Członek  Zarządu  odpowiedzialny  za  powierzone  zadania 

składa Zarządowi sprawozdanie z wykonywanych zadań. 
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Powołanie  prokurenta wymaga  zgody wszystkich  Członków  Zarządu. Odwołać  prokurę może  każdy  Członek 

Zarządu. 

 
10.2.  Rada Nadzorcza 

 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2010 wchodzili: 

Jacek Rodak     – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Marek Wierzbowski   – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Witold Witkowski   – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Piotr Wojnar     – Członek Rady Nadzorczej, 

Przemysław Lasocki   – Członek Rady Nadzorczej do dnia 22 czerwca 2010 r., 

Krzysztof Szczygieł   – Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2010 r.  

 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala 

Walne Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych: 

a) co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków,  

b) oraz co najmniej 5 (pięciu) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 9 

(dziewięciu)  członków,  a  wszyscy  jej  członkowie  zostali  zaproszeni  zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Rada  Nadzorcza  powinna  być  zwoływana  w miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  niż  trzy  razy  w  roku  obrotowym. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, co najmniej na 7 (siedem) dni 

przed terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad 

posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania. 

Posiedzenia  Rady  Nadzorczej  zwołuje  jej  Przewodniczący,  Zastępca  Przewodniczącego  albo  Sekretarz,  za 

wyjątkiem pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej każdej nowej kadencji, które zwoływane jest przez Prezesa 

Zarządu. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd albo członek Rady Nadzorczej, podając proponowany 

porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2  (dwóch) tygodni od dnia 

otrzymania  wniosku,  przy  czym  jeśli  Przewodniczący  Rady  nie  zwołał  posiedzenia  w  tym  terminie, 

wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

Członkowie  Rady  Nadzorczej  wykonują  swoje  obowiązki  i  uczestniczą  w  posiedzeniach  Rady  Nadzorczej 

osobiście, z tym zastrzeżeniem, że Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem 

innego członka Rady Nadzorczej, przy czym nie może to dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Na  pierwszym  posiedzeniu  danej  kadencji  członkowie  Rady  Nadzorczej  wybierają  ze  swego  grona 

Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego  Rady.  Przewodniczący  i Wiceprzewodniczący mogą  być w  każdej 
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chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej  z pełnienia  funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady 

Nadzorczej. 

Członkowie  Rady  Nadzorczej  pełnią  swe  funkcje  za  wynagrodzeniem  lub  bez  wynagrodzenia.  Wysokość 

wynagrodzenia oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji określa Walne Zgromadzenia w formie uchwały. 

Członek  Rady  Nadzorczej  powinien  posiadać  należyte  wykształcenie,  doświadczenie  zawodowe  oraz 

doświadczenie  życiowe,  reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w  stanie poświęcić niezbędną  ilość 

czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. 

O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady. Konflikt 

interesów rozumiany  jest  jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec 

Spółki  ze  względu  na  Członka  Rady  lub  jego  bliskich.  W  takim  przypadku  Członek  Rady  obowiązany  jest 

powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu. 

Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w przypadku 

powołania  Rady  na  kolejną  kadencję,  Przewodniczący  Rady  dotychczasowej  kadencji,  przekazuje  Członkom 

Rady  Regulamin wraz  ze wzorem  oświadczenia  o  osobistych,  faktycznych  i organizacyjnych  powiązaniach  z 

Akcjonariuszami  Spółki.  Członek  Rady  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  przekazania  ww.  oświadczenia 

Zarządowi  Spółki w  celu  podania  do  publicznej wiadomości.  Kopia  oświadczenia,  o którym mowa w  zdaniu 

poprzedzającym, przechowywana jest w dokumentach Rady. 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) Ocena  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki  oraz  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 lub pokrycia straty. 

c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego  sprawozdania  z wyników oceny określonej w 

pkt a) i b). 

d) Ustalanie  liczby  członków  Zarządu  Spółki  w  granicach  dopuszczalnych  przez  Statut  Spółki  oraz 

powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu. 

e) Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu. 

f) Delegowanie  członków  Rady  Nadzorczej  do  czasowego  wykonania  czynności  członków  Zarządu  nie 

mogących  sprawować  swoich  czynności.  W  przypadku  delegowania  członka  Rady  Nadzorczej  do 

wykonywania  funkcji  członka Zarządu,  zawieszeniu ulega  jego mandat w Radzie Nadzorczej  i prawo do 

wynagrodzenia  z  tytułu  pełnienia  funkcji  członka  Rady  Nadzorczej.  Członkowi  Rady  Nadzorczej 

oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone 

w  uchwale  Rady  Nadzorczej.  Delegowany  członek  Rady  Nadzorczej  jest  zobowiązany  złożyć  Radzie 

Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu. 

g) Ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu. 

h) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki. 

i) Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  utworzenia  i  likwidacji  oddziałów,  filii,  przedstawicielstw  i innych 

jednostek organizacyjnych Spółki. 

j) Zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych. 
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k) Opiniowanie  projektów  wszelkich  uchwał  przedkładanych  przez  Zarząd  do  uchwalenia  przez  Walne 

Zgromadzenie. 

l) Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie finansowe. 

m) Inne sprawy wnioskowane przez Zarząd. 

 

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, 

na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady 

Nadzorczej  lub  inny  jej  członek  wskazany  uchwałą  Rady  Nadzorczej.  W  tym  samym  trybie  dokonuje  się 

czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 

Rada Nadzorcza z własnego składu powołuje Komitet Audytu oraz wyznacza przewodniczącego tego Komitetu. 

Działalność Komitetu Audytu ma na celu: 

a) Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

b) Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem, 

c) Monitorowanie wykonania czynności rewizyjnej, 

d) Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta firmy audytorskiej. 

Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu. 

 

W grudniu 2009 r. Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć funkcje komitetu audytu członkom Rady działającym 

kolegialnie.  
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