
Raport o przestrzeganiu w roku 2008 przez KOELNER S A 
zasad ładu korporacyjnego  

 
 

Oświadczenie KOELNER SA dotycz ące stosowania w spółce zasad ładu 
korporacyjnego sporz ądzone zgodnie z § 91 ust 5 pkt 4 Rozporz ądzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie infor macji bie Ŝących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów warto ściowych oraz warunków 

uznawania za równowa Ŝne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa 
nieb ędącego pa ństwem członkowskim (Dz. U. nr 23 poz. 259)  

 
 
 

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któr emu podlega emitent oraz 
miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie d ost ępny. 

 
Koelner SA podlega zasadom zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na 
GPW (2008)” uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
w dniu 4 lipca 2007 roku. Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania zasad ładu 
korporacyjnego zostało udostępnione na stronie internetowej spółki www.koelner.pl w zakładce 
Dla Inwestorów. 

 
2. Informacja o zakresie, w jakim Emitent odst ąpił od postanowie ń zbioru zasad 

ładu korporacyjnego oraz wskazanie tych postanowie ń i wyja śnienie przyczyn 
tego odst ąpienia. 

 
W roku 2008 Spółka Koelner SA odstąpiła od następujących postanowień zasad ładu 
korporacyjnego: 

 
Rozdział II (Dobre praktyki realizowane przez zarz ądy spółek giełdowych) pkt. 5 :  

 
Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał  
w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami 
podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie 
powyŜsze Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu 
wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia  
o przedstawienie uzasadnienia.  

 
Spółka nie wymagała uzasadnień wszystkich  uchwał walnego zgromadzenia, chyba Ŝe taki 
obowiązek wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych. We 
wszystkich jednakŜe przypadkach sporządzenia uzasadnień Spółka przedstawiała je 
akcjonariuszom wraz z projektami uchwał, w czasie umoŜliwiającym zapoznanie się z nimi  
i dokonanie oceny. 

 
3. Opis głównych cech stosowanych w przedsi ębiorstwie emitenta systemów 

kontroli wewn ętrznej i zarz ądzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 
sporz ądzania sprawozda ń finansowych i skonsolidowanych sprawozda ń 
finansowych. 

 
Spółka sporządza sprawozdania finansowe i raporty okresowe przestrzegając ustawy  
o rachunkowości oraz przepisów i wymogów odnoszących się do sprawozdawczości giełdowej. 
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego 
funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. 
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów 
okresowych Spółki sprawuje Dyrektor ds. Finansowych. 



Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań 
finansowych odpowiedzialny jest dział księgowości oraz dział kontrolingu.  
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą  
z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z przyjętą 
przez Zarząd polityką rachunkowości Spółki.  
Sporządzone sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego jest 
przekazywane Dyrektorowi ds. Finansowych do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi  
w pełnym składzie do ostatecznej weryfikacji. 
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezaleŜnemu badaniu oraz przeglądowi 
przez biegłego rewidenta. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są Głównemu Księgowemu 
i Dyrektorowi ds. Finansowych na spotkaniach podsumowujących. 
Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok 
obrotowy i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.  

 
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio znaczne 

pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych  przez te podmioty akcji, ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj ących 
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów  na walnym zgromadzeniu. 

 
Stan akcjonariatu spółki na 31.12.2008 roku przedstawiał się następująco: 

 
 

Akcjonariusz Ilość akcji 
Udział %  

w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział %  
w liczbie głosów  

na WZA 
Amicus Sp. z o.o. Sp. k. 19.102.750 58,67% 19.102.750 58,67% 

BZ WBK AIB TFI SA 1.664.569 5,11% 1.664.569 5,11% 

Pozostali 11.792.681 36,22% 11.792.681 36,22% 

Razem 32.560.000 100,00% 32.560.000 100,00% 

 
 
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto ściowych, które daj ą specjalne 

uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie ń.  
 
Brak. 

 
6. Wskazanie wszelkich ogranicze ń odno śnie wykonywania prawa głosu, takich jak 

ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadac zy okre ślonej cz ęści lub 
liczby głosów, ograniczenia czasowe dotycz ące wykonywania prawa głosu lub 
zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe zwi ązane z 
papierami warto ściowymi s ą oddzielone od posiadania papierów warto ściowych.  
 
Brak. 

 
7. Wskazanie wszelkich ogranicze ń dotycz ących przenoszenia prawa własno ści 

papierów warto ściowych emitenta.  
 
Brak. 

 
8. Opis zasad dotycz ących powoływania i odwoływania osób zarz ądzających oraz 

ich uprawnie ń, w szczególno ści praw do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie 
akcji. 

 
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2008 roku Zarząd Spółki moŜe składać się z jednego do 
trzech członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 



Spółkę moŜe reprezentować kaŜdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować 
mogą równieŜ pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im 
pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.  
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
 
Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym 
i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we 
wszelkich sprawach niezastrzeŜonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
 
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeŜeli wszystkie osoby uprawnione do udziału  
w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co 
najmniej dwóch członków Zarządu. 
Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, Ŝe 
Statut stanowi inaczej. 
Uchwały Zarządu wymaga: 
1) zaciągnięcie długu innego aniŜeli zwykły kredyt kupiecki, 
2) emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu, 
3) udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu 

zaleŜnego, 
4) ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obciąŜenia majątku Spółki, 
5) zawarcie umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez 

Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości 
przenoszącej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), chyba, Ŝe zawarcie tej umowy jest 
przewidziane w przyjętym przez  Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym 
planie finansowym (budŜecie) Spółki, 

6) zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 
7) złoŜenie pozwu o uniewaŜnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
8) złoŜenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. 
Statut Spółki nie przyznaje Zarządowi  Ŝadnych szczególnych uprawnień w zakresie 
podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji. JednakŜe zgodnie ze Statutem Spółki przed 
podjęciem decyzji o emisji akcji Zarząd zobligowany jest podjąć wcześniej stosowną uchwałę.  

 
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki 
 

Zgodnie z §16 ust.2 pkt. 1 statutu Koelner S.A. wszelkie zmiany statutu Spółki naleŜą wyłącznie 
do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W zakresie sposobu zmian statutu wszelkie kwestie z 
tym związane regulują wyłącznie bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek 
handlowych i statut Spółki nie zawiera w tym wypadku Ŝadnych szczególnych zapisów. 

 
 
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego za sadnicze uprawnienia oraz opis 

praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szc zególno ści zasady 
wynikaj ące z regulaminu walnego zgromadzenia, je Ŝeli taki regulamin został 
uchwalony, o ile informacje o tym nie wynikaj ą wprost z przepisów prawa 

 
Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. 
Organizację obrad Walnego Zgromadzenia określa szczegółowo Regulamin Walnego 
Zgromadzenia uchwalony przez to Zgromadzenie. Regulamin ten znajduje się na stronie 
www.koelner.pl. 
 
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2008 roku Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w 
siedzibie Spółki. 
 
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie 
kaŜdego roku obrotowego. 



Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeŜeli Zarząd nie 
zwoła go w/w terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeŜeli zwołanie go uzna 
za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia 
zgłoszenia odpowiedniego Ŝądania przez Radę Nadzorczą. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równieŜ umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie takie 
naleŜy złoŜyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem 
walnego zgromadzenia. 
 
Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym oraz raport bieŜący. 
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawione są akcjonariuszom z zachowaniem 
terminów określonych przez przepisy prawa o obrocie instrumentami finansowymi, Kodeks 
spółek handlowych i inne właściwe przepisy. 
 
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu uprawnieni są 
akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złoŜyli  
w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności. 

 
Do podstawowych praw i obowiązków akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia  
w Walnym Zgromadzeniu naleŜy w szczególności: 
1) wykonywanie prawa głosu, 
2) składanie wniosków, 
3) Ŝądanie przeprowadzenia tajnego głosowania, 
4) prawo do sprzeciwu i Ŝądania jego zaprotokołowania, 
5) zadawanie pytań i Ŝądanie od obecnych na posiedzeniu członków organów Spółki 

wyjaśnień w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad, 
6) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dobrych obyczajów. 
 
KaŜdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na 
kaŜdą z obieralnych funkcji.  
Zasady wyboru przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej określa Statut Spółki. 
 
Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji. 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy 
Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. 
 
Głosowanie moŜe być prowadzone z uŜyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia 
głosów bądź bez uŜycia takiego systemu. 
 
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie moŜna powziąć uchwały, chyba Ŝe cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 
 
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2008 roku, przedmiotem uchwał Walnego 
Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych powinno 
być: 
7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu  

z  działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,  
8) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok 

obrotowy, 
9) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, 
10) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeŜeli są one wybierane przez Walne 

Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. 



 
 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy ponadto: 
11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeŜeniem przepisu  

§ 18. Statutu, 
12) zmiana Statutu Spółki, 
13) emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji 

Spółki, 
14) emisja Warrantów subskrypcyjnych, 
15) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
16)  połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, 
17) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa 

uŜytkowania, 
18) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub załoŜycieli Spółki z tytułu 

naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem. 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. 

 
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ci ągu ostatniego roku obrotowego 

oraz opis działania organów zarz ądzających, nadzoruj ących lub administruj ących 
Emitenta oraz ich komitetów 

 
Zarząd 
Skład zarządu Spółki na dzień 1.01.2008 r. przedstawiał się następująco: 
 
Radosław Koelner   – Prezes Zarządu 
Tomasz Mogilski    – Wiceprezes Zarządu 
 
Na posiedzeniu w dniu 11.06.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać do składu 
Zarządu, Pana Krzysztofa Wołka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. 
 
Skład zarządu Spółki na dzień 31.12.2008 r. przedstawiał się następująco: 
Radosław Koelner   – Prezes Zarządu 
Tomasz Mogilski    – Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Wołek   – Wiceprezes Zarządu 
 
Na posiedzeniu w dniu 12.12.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać z dniem 
1.01.2009 r. do składu Zarządu, Pana Piotra Kopydłowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji 
Członka Zarządu ds. Finansowych. 

 
Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. 
Organizację i tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą, który znajduje się na stronie www.koelner.pl 

 
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2008 roku Zarząd Spółki moŜe składać się z jednego do 
trzech członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 
Spółkę moŜe reprezentować kaŜdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować 
mogą równieŜ pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im 
pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.  
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
 
Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym 
i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we 
wszelkich sprawach niezastrzeŜonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

 
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeŜeli wszystkie osoby uprawnione do udziału  
w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co 
najmniej dwóch członków Zarządu. 



Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, Ŝe 
Statut stanowi inaczej. 

Uchwały Zarządu wymaga: 
9) zaciągnięcie długu innego aniŜeli zwykły kredyt kupiecki, 
10) emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu, 
11) udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu 

zaleŜnego, 
12) ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obciąŜenia majątku Spółki, 
13) zawarcie umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez 

Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości 
przenoszącej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), chyba, Ŝe zawarcie tej umowy jest 
przewidziane w przyjętym przez  Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym 
planie finansowym (budŜecie) Spółki, 

14) zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 
15) złoŜenie pozwu o uniewaŜnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
16) złoŜenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. 

 
Rada Nadzorcza  
 
W roku 2008 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby: 

� Przemysław Koelner 
� Krystyna Koelner 
� Zbigniew Pamuła 
� Joanna Stabiszewska 
� Zbigniew Szczypiński 
� Wojciech Arkuszewski 
� Arkadiusz Jastrzębski 

 
Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. 
Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał 
określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez tę Radę. Regulamin ten 
znajduje się na stronie www.koelner.pl  
 
 W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 8 członków, powoływanych przez Walne 
Zgromadzenie, w tym przewodniczący Rady.  
 
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem 
wyborów członków Rady. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią.  
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo 
pracownikami spółek zaleŜnych od Spółki. Nie mogą teŜ zajmować się interesami 
konkurencyjnymi w stosunku do interesów  Spółki. 

Nie mniej niŜ trzech członków Rady Nadzorczej, powinna spełniać kryterium niezaleŜności 
wskazane w statucie spółki  

NiezaleŜny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki: 
1) nie moŜe być Podmiotem Powiązanym ani małŜonkiem, wspólnikiem, udziałowcem, 

akcjonariuszem, pracownikiem doradcą lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu 
powiązanego, 

2) nie moŜe być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub 
Podmiotu Powiązanego, 

3) nie moŜe bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub 
Podmiotami Powiązanymi, 

4) nie moŜe być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem,     wspólnikiem, 
akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność konkurencyjną, jak równieŜ osobą bliską takiej osobie. 

 
Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. 



Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeŜeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 
zaproszeni na posiedzenie. 
Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba 
Ŝe Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos osoby 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście. 

Rada Nadzorcza moŜe delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności 
nadzoru indywidualnie. 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie  
w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. 
 
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej 
Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy 
własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 
Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia co najmniej 
na dziesięć dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się 
z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, Ŝe 
wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników 
posiedzenia jak równieŜ mieć moŜliwość zabrania głosu, oraz Ŝe wszyscy uczestnicy będą mogli 
dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. 
Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne. 
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki 
i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem  przewidzianych, a w szczególności: 
1) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu, 
2) wyraŜanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi 

osobiście lub jako uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni 
a takŜe udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeŜeli ich udział w kapitale zakładowym tych 
spółek lub spółdzielni jest większy niŜ 5% lub jeŜeli na mocy statutu lub umowy są 
uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego, 

3) wyraŜanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego, oraz 
innych organizacji gospodarczych, 

4) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów finansowych (budŜetów) 
Spółki, 

5) uprzednie zatwierdzanie wydatków powyŜej 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, 
dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, nie przewidzianych w 
zatwierdzonym budŜecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, 

6) uprzednie wyraŜanie zgody na dokonanie sprzedaŜy aktywów Spółki, których wartość 
przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, zarówno  
w pojedynczej jak i w serii powiązanych transakcji, chyba, Ŝe transakcja jest przewidziana  
w zatwierdzonym budŜecie Spółki, 

7) wyraŜanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki z tytułu poŜyczek i kredytów 
długoterminowych innych niŜ kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu 
Spółką, powyŜej 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, ponad kwotę określoną  
w budŜecie, 

8) wyraŜanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę 
powyŜej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), 

9) wyraŜanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych w pojedynczej 
transakcji lub w serii powiązanych transakcji na kwotę przekraczającą 2.000.000,00 zł (dwa 
miliony złotych), ponad kwotę zatwierdzoną w budŜecie, 

10) wyraŜanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciąŜanie nieruchomości lub ich części 
ułamkowych, 

11) z zastrzeŜeniami opisanymi w Statucie, wyraŜanie zgody na zawarcie lub zmianę przez 
Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym, 

12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
13) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań 

finansowych, 



14) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, 
w przypadku zawieszenia jego członków. 

 
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu.  
W przypadku umów zawieranych w ramach statutowej, zwykłej działalności Spółki, zgodnie  
z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami - na wniosek Zarządu, Rada 
Nadzorcza moŜe udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, zakreślając termin na jaki zgoda 
zostaje udzielona. 
 
Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez 
Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, moŜe ona powoływać spośród swoich członków 
komitety, w szczególności komitet audytu. 

 

Uchwałą z dnia 28.11.2005r. Rada Nadzorcza powołała komitet ds. audytu  oraz ustaliła jego 
regulamin. Zakres czynności nadzorczych, wykonywanych przez członków komitetu ds. audytu 
obejmuje: 
1) sprawdzanie pod kątem zgodności stanu ksiąg oraz urządzeń księgowych ze stanem 

rzeczywistym i obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości w kaŜdym czasie; 
2) utrzymywanie kontaktu z dyrektorem finansowym Spółki i wyjaśnianie z tymŜe treści 

sprawozdań oraz raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych; 
3) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej 

rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, 
4) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki; 
5) omawianie z Zarządem wszelkich problemów lub zastrzeŜeń, które mogą wynikać                         

z badania sprawozdań finansowych, 
6) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezaleŜności  

i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu, 
7) przygotowanie opinii Rady Nadzorczej dotyczących polityki dywidendowej, podziału zysku  

i emisji papierów wartościowych,  
8) dokonywanie przegląd systemu rachunkowości zarządczej, 
9) przeprowadzanie przeglądu systemu kontroli wewnętrznej (w tym mechanizmów kontroli: 

finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej) oraz raportu 
rocznego, 

10) przedstawienie Radzie Nadzorczej oceny projektu umowy z biegłym rewidentem, 
11) przygotowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji mającej za przedmiot 

wycenę Spółki, parytet wymiany akcji i inne postanowienia projektu planu łączenia 
przedstawionego przez Zarząd w związku z planowanym łączeniem Spółki  

W skład Komitetu weszli: Arkadiusz Jastrzębski, Zbigniew Szczypiński, Joanna Stabiszewska. 

 


