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Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Skyline Investment Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad 
szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 
 
 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  
 
 
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony 
zgodnie z zasadą II.Z.1,  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W Spółce nie dokonano podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Ze 
względu na rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności, w Spółce członkowie Zarządu decyzje 
podejmują kolegialnie.  
 
 
I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, 
w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej wybrane dane finansowe za co najmniej 5 
lat działalności, jednakże na chwilę obecną nie są one prezentowane w formacie 
umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez odbiorców. Spółka dołoży wszelkich starań 
aby dostosować sposób prezentacji w możliwie najkrótszym czasie.  
 
 
I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę 
w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów 
wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Dotychczas Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy. 
 
 
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,  
Nie ma zastosowania. 

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=2&_OID=117&_Lang=pl&_EbiID=6093&_Site=EBI&_CheckSum=1147000165


Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 
 
 
I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
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. 
 
 
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 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, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Z uwagi na rozmiar Emitenta, w Spółce nie stosuje się polityki różnorodności w odniesieniu do 
władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Na tych stanowiskach zmiany zachodzą bardzo 
rzadko. O składzie Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w 
swym wyborze kieruje się przede wszystkim kompetencjami danej osoby. Podobną zasadą 
kieruje się Rada Nadzorcza przy wyborze członka Zarządu.  
 
 
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 
niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia. Ponadto będzie informować o 
planowane transmisji na co najmniej 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 
 
 
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka udostępnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, natomiast 
nie zamieszcza na stronie zapisu w formie audio lub wideo umożliwiającego późniejsze 
odtworzenie.  
 
 
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. 
Nie ma zastosowania. 
Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim w ograniczonym stopniu, z uwagi na 
wysokie koszty oraz obecną strukturę akcjonariatu.  



 
Zarząd i Rada Nadzorcza 
 
 
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki 
pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, 
a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie stosuje zasady, zgodnie z komentarzem do zasady I.Z.1.3. 
 
 
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W Spółce nie ma uregulowań w tym zakresie, w tym w obowiązujących przepisach 
wewnętrznych np. w Regulaminie Rady Nadzorczej i Zarządu. Spółka podejmie starania, aby 
zasada ta została wdrożona w odniesieniu do funkcji członków zarządu Spółki w zarządach lub 
radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki. 
 
 
II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 
zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym 
mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, 
powyższe zasady stosuje się odpowiednio. 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
W Spółce funkcję Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza. 
 
 
II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w 
rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie prowadzi działalności, o której mowa w rekomendacji I.R.2. 
 
 
Systemy i funkcje wewnętrzne 
 
 
III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Ze względu na rozmiar podmiotu w Spółce nie funkcjonują tego typu systemy kontroli. 
Realizacja zadań z tego zakresu spoczywa na Zarządzie Spółki.  
 
 
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. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W Spółce nie ma wyodrębnionych tego typu struktur oraz osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance, za cały zakres odpowiada Zarząd 
Emitenta kolegialnie. 
 
 
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.  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Zgodnie z komentarzami do zasad powyżej. 
 
 
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. 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Zarząd co najmniej raz w roku będzie przedkładał Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze 
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1. 
 
 
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 
 
 
IV.Z.15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Spółka nie przeprowadzała emisji akcji z prawem poboru. 
 
 
IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 
okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Dotychczas Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy. 
 
 
IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy. 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Dotychczas Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy warunkowej. 



 
IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna 
ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby 
skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji 
mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na 
giełdzie. 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Spółka nie przeprowadzała podziału wartości nominalnej swoich akcji. 
 
 
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
 
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może 
dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu 
interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między 
innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także 
zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy 
objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Regulacje dotyczące konfliktu interesów członków rady nadzorczej wobec Spółki są określone 
w Regulaminie Rady Nadzorczej, natomiast konflikt interesów członków zarządu regulują 
przepisy ogólne. Nie ma natomiast żadnych szczegółowych zasad postępowania w obliczu 
wystąpienia konfliktu interesów.  
 
 
Wynagrodzenia  
 
 
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.  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Powyższa zasada nie ma zastosowania, ponieważ w Spółce nie funkcjonują programy 
motywacyjne.  
 
 
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. 
Nie ma zastosowania. 
Zgodnie z komentarzem do zasady VI.Z.1 powyższa zasada nie ma w Spółce zastosowania. 
 



 
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, 

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. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Jednakże w rocznym sprawozdaniu 
finansowym publikuje wysokość wypłaconego wynagrodzenia poszczególnym członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej. 
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