OŚWIADCZENIE ZARZĄDU INTER CARS S.A.
DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
WYNIKAJĄCYCH Z DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Inter Cars S.A.
Zarząd Spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że przyjął do stosowania zasady ładu
korporacyjnego ze zbioru „Dobre Praktyki Spółkę Notowanych na GPW”, w wersji która
weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. na mocy Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. („DPSN GPW”).
Treść DPSN GPW jest publicznie dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. http://www.corp-gov.gpw.pl/.
2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
W 2014 roku Spółka przestrzegała zasady ładu korporacyjnego wynikające z DPSN GPW
z następującymi wyjątkami:
Zasada nr I.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).
Wyjaśnienie: Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach
ustala Walne Zgromadzenie, natomiast o zasadach wynagradzania członków Zarządu
decyduje w drodze odpowiednich uchwał Rada Nadzorcza. Zasady dotyczące
wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki nie zawierają
wszystkich elementów wskazanych przez 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). Spółka nie przedstawiła również deklaracji odnoszącej się do polityki
wynagrodzeń na korporacyjnej stronie internetowej. Decyzja w sprawie przestrzegania w
pełni powyższej zasady w kolejnych latach należy do Rady Nadzorczej i Walnego
Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że Spółka przestrzega
właściwych regulacji w sprawie obowiązku publikowania informacji dotyczących
wynagrodzeń w informacjach okresowych, w związku z czym corocznie Spółka publikuje w
raporcie rocznym odpowiednie informacje o wartości wynagrodzeń odrębnie dla każdej z
osób zarządzających i nadzorujących Spółki.

Zasada nr I.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.
Wyjaśnienie: Spółka prowadzi politykę powoływania w skład organów osób
kompetentnych, innowacyjnych, kreatywnych oraz posiadających odpowiednie
doświadczenie życiowe i zawodowe, a także wykształcenie niezbędne do pełnienia funkcji.
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej określają odpowiednio uchwały Rady Nadzorczej oraz
Walnego Zgromadzenia, a inne okoliczności, w tym płeć osoby pełniącej funkcję zarządu
lub nadzoru w przedsiębiorstwie Spółki, nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie.
Zasada nr I.12
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania
walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wyjaśnienie: Zapewnienie akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem jego
odbywania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, może przyczynić się
do istotnego ułatwienia akcjonariuszom brania udziału w obradach Walnego
Zgromadzenia. Należy jednak podkreślić, że w ocenie Spółki istnieje również wiele
czynników natury technicznej, w tym związanych z funkcjonowaniem infrastruktury
informatycznej, oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad
Walnego Zgromadzenia, a w związku z powyższym na należyte stosowanie ww.
rekomendacji w przedmiotowym zakresie. W ocenie Spółki, obowiązujące aktualnie w
Spółce zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu umożliwiają realizację praw wynikających
z akcji oraz zabezpieczają interesy akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Spółka nie wyklucza
możliwości stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości, o ile taka będzie wola
akcjonariuszy.
Zasada nr II.1.7
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa: (…) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z
odpowiedziami na zadawane pytania.
Wyjaśnienie: Spółka przestrzega przedmiotową zasadę w zakresie, odnoszącym się do
informacji udzielanych akcjonariuszom w odpowiednim trybie poza Walnym
Zgromadzeniem, do czego zobowiązują Spółkę właściwe przepisy prawa. Spółka nie
publikuje na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego

Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu. W
ocenie Spółki, aktualnie stosowane przez Spółkę zasady komunikowania inwestorom
przebiegu Walnego Zgromadzenia dają możliwość zapoznania się ze sprawami
poruszanymi na Walnym Zgromadzeniu oraz zabezpieczają interesy akcjonariuszy Spółki.
Zasada nr II.1.9a)
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa: (…) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w
formie audio lub wideo
Wyjaśnienie: Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem tradycyjnych
metod. W ocenie Spółki, aktualnie stosowane przez Spółkę zasady komunikowania
inwestorom przebiegu Walnego Zgromadzenia dają możliwość zapoznania się ze
sprawami poruszanymi na Walnym Zgromadzeniu oraz zabezpieczają interesy
akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie, Spółka nie wyklucza w przyszłości rejestrowania
przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i upubliczniania ich zapisu na stronie
internetowej w formie audio lub wideo.
Zasada nr III.6
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów
niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji
rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika
osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego
nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym
Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności
członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne
powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu.
Wyjaśnienie: W ocenie Spółki udział w Radzie Nadzorczej członków spełniających kryteria
niezależności, w szczególności wyrażone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), należy uznać za
dobrą praktykę korporacyjną. Rozpoczęcie stosowania przedmiotowej zasady będzie
możliwe po otrzymaniu przez Spółkę informacji dotyczącej odpowiedniego powołania lub
uznania co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej za spełniających kryteria
niezależności. W kwietniu 2015 roku Spółka otrzymała oświadczenia członków Rady
Nadzorczej, panów Michała Marczaka (w dniu 17 kwietnia 2015 r.), Piotra Płoszajskiego
(w dniu 17 kwietnia 2015 r.) oraz Jacka Klimczaka (w dniu 24 kwietnia 2015 r.), zgodnie z

którymi spełniają oni kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w
istotnym powiązaniu ze Spółką wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także
wskazane w DPSN GPW, oraz kryteria bezstronności i niezależności wskazane art. 56
ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. W związku z tym
należy uznać, że obecnie Spółka stosuje przedmiotową zasadę.
Zasada nr III.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 (…).
Wyjaśnienie: W obecnym składzie Rada Nadzorcza liczy pięciu członków i pełni zadania
komitetu audytu. W związku z tym Spółka stosuje postanowienia Załącznika I do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych (…) jedynie w ograniczonym zakresie.
Zasada nr IV.10
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad.
Wyjaśnienie: Zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może przyczynić się do istotnego
ułatwienia akcjonariuszom brania udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Należy
jednak podkreślić, że w ocenie Spółki istnieje również wiele czynników natury technicznej,
w tym związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej, oraz prawnej, które
mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, a w związku z
powyższym na należyte stosowanie ww. rekomendacji w przedmiotowym zakresie. W
ocenie Spółki, obowiązujące aktualnie w Spółce zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu
umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy akcjonariuszy
Spółki. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania przedmiotowej zasady w
przyszłości, o ile taka będzie wola akcjonariuszy.
3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z
przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Dyrektora
Finansowego Spółki i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd Spółki, który jest
odpowiedzialny za rzetelność oraz zgodność sporządzanych informacji z przepisami prawa
oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.
Sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do
odpowiednich danych finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań
finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w
którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki
(zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i
Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi
zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów
sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym.
Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego
audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki spośród
renomowanych firm audytorskich.
Pion Finansowy Spółki, na podstawie okoliczności, które zostały zidentyfikowane podczas
audytu sprawozdań finansowych, utrzymując kontakt z biegłym rewidentem, podejmuje
próby określania rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej
w Spółce, w celu ich ewentualnej implementacji.
Pion Finansowy Spółki oraz dyrektorzy innych pionów przygotowują na potrzeby Zarządu
okresowe raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki
operacyjne segmentów biznesowych.
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety
akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu na
dzień publikacji niniejszego oświadczenia

Lp.

Akcjonariusz

1. Krzysztof Oleksowicz
2. Andrzej Oliszewski
3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Liczba akcji

4.462.271
1.302.370
1.214.728

% udział w
strukturze
Ilość głosów na
akcjonariatu
WZA
i ogólnej liczbie
głosów
4.462.271
31,50%
1.302.370
9,19%
1.214.728
8,57%

4. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny
5. AXA Otwarty Fundusz Emerytalny
6. Pozostali akcjonariusze
Ogólna liczba akcji/głosów

1.429.607
713.916
5.045.208

1.429.607
713.916
5.045.208

10,09%
5,04%
35,61%

14.168.100

14.168.100

100%

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień
Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do
Spółki.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, 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
Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosów.
W Statucie Spółki brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa
głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów.
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych emitenta
W Statucie Spółki brak jest postanowień dotyczących ograniczeń przenoszenia praw
własności w odniesieniu do akcji Spółki.
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Kadencja Zarządu Spółki trwa cztery lata. Członkowie Zarządu są powoływani i
odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, przy czym członków Zarządu powołuje się na okres
wspólnej kadencji. W skład Zarządu wchodzi od trzech do dziewięciu członków Zarządu.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub
zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
Członkiem Zarządu może być osoba powołana spośród akcjonariuszy bądź też spoza tego
grona. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w drodze uchwały Prezesa
Zarządu oraz ewentualnie Wiceprezesa Zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego
przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Zarządu. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek
śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania i odwołania członka Zarządu oraz
wyboru Prezesa Zarządu i ewentualnie Wiceprezesa Zarządu podejmowana jest
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady
Nadzorczej, natomiast uchwała o zawieszeniu z ważnych powodów Członka Zarządu w
czynnościach zapada większością 4/5 głosów oddanych w obecności co najmniej 4/5
składu Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu reprezentują spółkę we wszystkich sprawach sądowych i
pozasądowych, a do zakresu ich działania należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone
na mocy Statutu Spółki lub obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W zakresie stosunków zewnętrznych obowiązuje
zasada reprezentacji dwuosobowej, przy czym Spółkę reprezentuje dwóch członków
Zarządu bądź też członek Zarządu wraz z prokurentem.
Członkowie Zarządu Spółki działają w granicach wyznaczonych przez obowiązujące
przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu Spółki, który określa zakres praw i
obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania. Regulamin ten uchwala Zarząd, a
zatwierdza Rada Nadzorcza. Treść Regulaminu Zarządu Spółki dostępna jest na stronie
internetowej Spółki.
Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu Spółki, sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu.
Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w poprzednim zdaniu, członek
Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu. Uchwały
zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy udziale przynajmniej połowy
liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się co do zasady nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte przez Zarząd także w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
W zakresie prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji obowiązują przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym do wyłącznej kompetencji Walnego
Zgromadzenia należą decyzje w przedmiocie jakiejkolwiek zmiany kapitału zakładowego
Spółki i umarzania akcji.
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki emitenta
Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 3/4
głosów oddanych – art. 415 k.s.h. (uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu

działalności wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów – art. 416 k.s.h.); oraz
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h.).
10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
regulaminu walnego zgromadzenia
Walne Zgromadzenie działa w Spółce zgodnie ze Statutem Spółki, Kodeksem Spółek
Handlowych oraz Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, który opublikowany jest
na stronie korporacyjnej Spółki.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w przepisach
Kodeksu Spółek Handlowych, z wyłączeniem tych spraw, które zgodnie ze Statutem
należą do kompetencji innych organów Spółki. Następujące sprawy wymagają uchwały
Walnego Zgromadzenia: zmiana kapitału zakładowego Spółki, jak również tworzenie,
zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw, emisja obligacji zamiennych
i obligacji z prawem pierwszeństwa, zmiany Statutu, umorzenie akcji, zbycie
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, likwidacja, podział, łączenie,
rozwiązanie i przekształcenie Spółki, podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów
rezerwowych, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzanie regulaminu
Rady Nadzorczej, ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie
wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru, wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Inter Cars
Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw
przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą Inter Cars
Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału
zakładowego spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie
zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services
Sp. z o.o. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub, w przypadkach i trybie określonych w Kodeksie
Spółek Handlowych, inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie
Spółki lub w Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów, województwo mazowieckie) lub
w Kajetanach (gmina Nadarzyn, województwo mazowieckie). O ile Kodeks spółek
handlowych lub postanowienia Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały
Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego,
oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących
emitenta oraz ich komitetów
11.1. Skład osobowy i zasady działania Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w skład Zarządu Spółki wchodziły
następujące osoby:
- Robert Kierzek – Prezes Zarządu,
- Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu,
- Krzysztof Oleksowicz – Członek Zarządu,
- Witold Kmieciak – Członek Zarządu,
- Wojciech Twaróg – Członek Zarządu.
W dniu 11 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 1 grudnia 2014 r. uchwały nr 3 w sprawie zmiany statutu
Spółki („Uchwała NWZ”), która przewidywała w szczególności zmianę § 11 ust. 2 zdanie 1
Statutu Spółki polegającą na zmianie długości kadencji Zarządu Spółki z dotychczasowych
trzech lat na cztery lata, z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki
zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały NWZ („Dzień Rejestracji”) postanowiła
odwołać wszystkich dotychczasowych członków Zarządu Spółki bieżącej kadencji oraz
również z Dniem Rejestracji, z chwilą następującą bezpośrednio po odwołaniu członków
Zarządu bieżącej kadencji, postanowiła powołać na okres nowej wspólnej czteroletniej
kadencji Zarząd Spółki w niezmienionym składzie, tj. członków Zarządu w osobach: Robert
Kierzek, Krzysztof Soszyński, Krzysztof Oleksowicz, Witold Kmieciak oraz Wojciech Twaróg.
Ponadto, decyzją Rady Nadzorczej, Robert Kierzek nadal będzie pełnił funkcję Prezesa
Zarządu, zaś Krzysztof Soszyński nadal będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Dniem
Rejestracji był dzień 19 grudnia 2014 r.
Pozostałe informacje dotyczące zasad działania Zarządu zostały zawarte w pkt. 8 powyżej.
11.2. Skład osobowy i zasady działania Rady Nadzorczej
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki
wchodziły następujące osoby:
- Andrzej Oliszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Maciej Oleksowicz – członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Płoszajski – członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej,
- Michał Marczak – członek Rady Nadzorczej.
W dniu 26 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że Rada Nadzorcza
Spółki V kadencji liczyć będzie 5 członków. W tym samym dniu Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ponownie powołało do Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące
osoby: Andrzeja Oliszewskiego, Jacka Klimczaka, Michała Marczaka, Macieja Oleksowicza
oraz Piotra Płoszajskiego. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazało
Andrzeja Oliszewskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej może wchodzić od pięciu do trzynastu członków powoływanych
przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Spośród
pozostałych
członków
Rada
Nadzorcza
wybiera
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady
Nadzorczej wynosi trzynaście. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat i jest wspólna dla
wszystkich członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne
kadencje.
Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej
wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są
zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i
proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom
przynajmniej na 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej
Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwały
Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści
projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania. Uchwała Rady Nadzorczej o
zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak
również uchwała o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności
członka Zarządu zapada większością 4/5 głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5
składu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony w Kodeksie
Spółek Handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez
Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności badanie
sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego
wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, wybór biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert
otrzymanych przez Zarząd, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór
spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania członków
Zarządu Spółki, zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości.

