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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATM S.A. O STOSOWANIU PRZEZ ATM S.A. 
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2010 ROKU 

A) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, którym Emit ent podlega. 

W Spółce ATM S.A. przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych praktykach Spó-
łek Notowanych na GPW” wprowadzonych uchwałą Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. Rady Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie, zmienionych uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. 
Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Zasady te w aktualnym brzmieniu są dostępne w sieci Internet pod adresem:  

http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf 

B) Wskazanie zakresu, w jakim Emitent odst ąpił od postanowie ń zbioru zasad ładu korporacyjnego, 
wskazanie tych postanowie ń oraz wyja śnienie przyczyn tego odst ąpienia. 

Zarządu Spółki niniejszym oświadcza, że od 1 lipca 2010 roku nie są stosowane następujące zasady 

ładu korporacyjnego: 

 

I. Rekomendacje dotycz ące dobrych praktyk spółek giełdowych 

 

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). 

 

Uzasadnienie: 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. 

 

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. 

 

Uzasadnienie: 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. 

 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

10. pkt. 2) spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na: 
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dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w 
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 

 

Uzasadnienie: Spółka wdroży powyższą zasadę od 1 stycznia 2012 roku.   

C) Opis głównych cech stosowanych w przedsi ębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewn ętrznej 
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz ądzania sprawozda ń finansowych i skon-
solidowanych sprawozda ń finansowych. 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu do 
procesu sporządzania sprawozdań finansowych i publikowania raportów okresowych. Sprawozdania finan-
sowe są przygotowywane przez Spółkę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z Międzynaro-
dowymi Standardami Rachunkowości. 

Na stopień i zaawansowanie stosowanych przez Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych najistotniejszy wpływ mają: 
optymalny podział zadań w oparciu o kompetencje przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych, 
bieżąca ocena działalności Spółki oraz przygotowywanie na jej podstawie szacunkowych wyników, a także 
weryfikowanie sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora. 

Zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą, aby zapewnić efektywność procesu sprawozdawczości finan-
sowej, za sporządzenie sprawozdań finansowych odpowiedzialni są wysoko wykwalifikowani pracownicy 
Pionu Finansowo-Księgowego kierowanego przez Dyrektora Finansowego i Zarząd Spółki, wspierani przez 
osoby odpowiedzialne za kontrolowanie sprawozdań i sprawy związane z publikowaniem raportów. 

D) 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. 

 

Imię i nazwisko lub 
nazwa firmy 

Liczba 
posiadanych 

akcji 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 

Liczba  
głosów  
na WZ 

Udział  
w ogólnej 

liczbie głosów  

Tadeusz Czichon 5 956 887 16,39% 5 956 887 16,39% 

Polsat OFE 3 346 343 9,21% 3 346 343 9,21% 

ING OFE 3 517 923 9,68% 3 517 923 9,68% 

Roman Szwed 3 287 993 9,05% 3 287 993 9,05% 

ING TFI* 1 868 360 5,14% 1 868 360 5,14% 

Piotr Puteczny** 1 817 500 5,00% 1 817 500 5,00% 

Powyższe dane uwzględniają stan posiadania akcji osób fizycznych na dzień publikacji raportu. 

Dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych ak-
cjonariuszy w dniu 31 grudnia 2010 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”.  

* liczba akcji na dzień 20.12.2010 na podstawie RB 31/2010  

** wraz z żoną 

E) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto ściowych, które daj ą specjalne uprawnienia 
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie ń. 

Nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne 
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F) Wskazanie wszelkich ogranicze ń odno śnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ogranicz enie 
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy okre ślonej cz ęści lub liczby głosów, ograniczenia 
czasowe dotycz ące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z kt órymi, przy współpracy spół-
ki, prawa kapitałowe zwi ązane z papierami warto ściowymi s ą oddzielone od posiadania papierów 
warto ściowych. 

Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. Emitent nie wykonuje prawa głosu z 13 260 akcji własnych (według stanu na 
31.12.2010 r.) i są to jedyne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje 
Emitenta. 

G) Wskazanie wszelkich ogranicze ń dotycz ących przenoszenia prawa własno ści papierów warto ś-
ciowych Emitenta. 

Jedyne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta dotyczą 
akcji nabytych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. 
na lata 2008–2010. oraz akcji serii B wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, które zostały w cało-
ści przeznaczone dla akcjonariuszy mniejszościowych KLK S.A.  

4/5 akcji nabytych przez osobę uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego jest objęte blokadą 
(zakazem zbywania i ustanawiania na nich zabezpieczeń), która jest zwalniana po 1/5 puli nabytych akcji 
co roku od dnia przekazania akcji na rachunek inwestycyjny osoby uprawnionej. 

Zakazem zbycia objęte są akcje Emitenta serii B zaoferowane akcjonariuszom KLK S.A. w ramach umowy 
inwestycyjnej z dnia 24 października 2006 r. w ten sposób, że każdy z nabywców uprawniony jest do 
zbycia 1/3 nabytych akcji odpowiednio nie wcześniej niż po 31 marca 2010 r., po 31 marca 2011 r. i po  
31 marca 2012 roku. 

Nie ma żadnych innych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 
Emitenta.  

H) Opis zasad dotycz ących powoływania i odwoływania osób zarz ądzających oraz ich uprawnie ń, 
w szczególno ści prawo do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, 
innych obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Zarządu ATM S.A. zatwierdzonego uchwałą 
Rady Nadzorczej z dnia 10 czerwca 2009 r. Zarząd w swoich działaniach kieruje się i przyjmuje do 
stosowania zasady ładu korporacyjnego. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa Zarządu i dwóch 
Wiceprezesów Zarządu. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą, która wskazuje 
Prezesa Zarządu. W przypadku odwołania Członka Zarządu Rada Nadzorcza zobowiązana jest powołać 
nowego Członka Zarządu na tym samym posiedzeniu. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki 
nie zastrzeżone Statutem lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgro-
madzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

Zarząd Spółki działając kolektywnie jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 

• wytyczania strategii rozwoju Spółki i przedstawianie jej Radzie Nadzorczej, 

• wdrożenia i realizacji strategii Spółki, 

• zarządzania majątkiem Spółki, 

• zaciągania zobowiązań finansowych i zawierania umów, 

• ustanowienia i odwoływania prokurentów oraz powoływania i odwoływania pełnomocników, 

• uchwalania struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki, 

• ustalania założeń polityki kadrowo-płacowej, w szczególności obsadzania ważnych stanowisk 
kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, określania zasad zatrudniania, 
wynagradzania i polityki personalnej, 

• tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników, 

• zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, 

• udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Spółki, 

• składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat. 

Prezes i Wiceprezesi Zarządu powoływani są na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Mandaty Członków 
Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za ten rok obrotowy, w którym mija okres 4 lat od dnia powołania Członków Zarządu danej kadencji. 
Członek Zarządu, który objął funkcję w miejsce członka, którego mandat wygasł, wykonuje swą funkcję do 
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końca kadencji całego Zarządu. Członek Zarządu nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji  
w trakcie kadencji. Jeżeli jednak przyczyny obiektywne zmuszą go do złożenia rezygnacji z pełnienia funk-
cji w Zarządzie, to powinien mieć na uwadze zachowanie ciągłości funkcjonowania Spółki i jej zarządzania 
oraz minimalizację negatywnego wpływu takiej decyzji na Spółkę. 

Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji akcji. Zarząd nie posiada także uprawnień do 
podjęcia decyzji o wykupie akcji, za wyjątkiem upoważnienia do zakupu akcji Spółki w związku z realizacją 
Programu Motywacyjnego realizowanego przez Spółkę. 

I) Opis zasad zmiany statutu spółki Emitenta. 

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru, zgodnie z Kodeksem spółek 
handlowych. Uchwały zmieniające postanowienia statutu zapadają większością trzech czwartych głosów. 
Zmiana statutu każdorazowo zgłaszana jest do sądu rejestrowego przez Zarząd. 

J) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcj onariuszy, jego zasadniczych uprawnie ń 
oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególno ści zasady wynikaj ące z regula- 
minu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym z akresie nie wynikaj ą wprost z przepisów prawa. 

Walne Zgromadzenie Spółki, składające się ze wszystkich akcjonariuszy Spółki mających prawo uczest-
niczyć w takim Walnym Zgromadzeniu, jest najwyższym organem Spółki właściwym do podejmowania 
najważniejszych decyzji. Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawa oraz odpowiednich postanowień Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia udostęp-
nionych na stronach internetowych ATM S.A. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nad-
zorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak 
również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 
czternaście dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie odbywa się 
w siedzibie Spółki w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczonym 
w raporcie bieżącym zwołującym Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,  powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć 
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie zawiera oznaczenie dnia, godziny i miejsca odby-
cia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Projekty uchwał znajdujących się w porząd-
ku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z ich uzasadnieniem, a także inne dostępne materiały związane 
z danym Walnym Zgromadzeniem przedstawiane są akcjonariuszom w czasie i miejscu umożliwiającym 
zapoznanie się z nimi oraz dokonanie ich oceny. Ponadto umieszcza się sprawy mające być przedmiotem 
uchwał Walnego Zgromadzenia są rozpatrywane i opiniowane przez Radę Nadzorczą. 

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użyt-
kownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na 
okaziciela Spółki ATM S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawie-
nia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści 
zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zareje-
strowane na jego rachunku papierów wartościowych.  

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, do kompe-
tencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przezna-
czenia; 

b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 

c) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej; 

d) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Gromadzenie. Zdjęcie z porządku obrad bądź zanie-
chanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia 
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uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjo-
nariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. W przypadku 
przewidzianym w przepisie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki 
wymagana jest większość głosów. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji 
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała o zmianie 
przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów przy obecności 
akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie otwiera 
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy Przewodniczący 
Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, 
Walne Zgromadzenie zostanie otwarte przez obecnego akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą 
akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Otwierający Walne 
Zgromadzenie powinien niezwłocznie dokonać spośród jego uczestników wyboru Przewodniczącego. Prze-
wodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia i kieruje jego przebiegiem zgodnie 
z przyjętym porządkiem obrad, obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Walnego 
Zgromadzenia oraz zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę. Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad, a także poszanowanie praw i interesów wszystkich 
akcjonariuszy; powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgroma-
dzenia i w szczególności zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Po sprawdzeniu 
listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Walne Zgro-
madzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć 
z niego niektóre sprawy. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku 
obrad powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu 
z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek 
akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przepro-
wadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał. Jeżeli Walne Zgroma-
dzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej 
sprawie wnioski pozostają bez biegu. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszo-
nego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady 
spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym. Po przedstawieniu każdej sprawy zamiesz-
czonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się 
mowców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach 
objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. W sprawach 
formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Dyskusja nad wnioskami formalnymi 
powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi 
Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach. Po wyczerpaniu porządku 
obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ 
Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał. Szczegółowe 
zasady uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz poszczególne etapy jego 
obrad zostały określone w dostępnych na stronach internetowych Spółki Regulaminie Walnego Zgroma-
dzenia i Statucie. 

K) 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 ko-
mitetów. 

W roku 2010 Zarząd ATM S.A działał w następującym składzie: 

• Roman Szwed – Prezes Zarządu, 

• Tadeusz Czichon – Wiceprezes Zarządu, 

• Maciej Krzyżanowski – Wiceprezes Zarządu. 

Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy  
z Członków Zarządu w każdej chwili poprzez powiadomienie innych Członków Zarządu. Aby posiedzenie 
Zarządu było ważne, muszą w nim uczestniczyć przynajmniej 2 Członkowie Zarządu. Posiedzeniami 
Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się bez formalnego zwołania, a program 
obrad ustalany każdorazowo w trakcie posiedzenia Zarządu, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie 
Zarządu. W sprawach spornych, a szczególnie przy podejmowaniu uchwał, Zarząd stara się uzyskać 
konsensus. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, uchwały Zarządu podejmowane są 
większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku 
konfliktu interesów, członek zarządu, którego ten konflikt dotyczy, wstrzymuje się od głosu. Głosowania na 
posiedzeniu Zarządu są jawne. Zarząd może zaprosić na swoje obrady inne osoby, których udział może 
pomóc w zarządzaniu Spółką.  
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W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali: 

• Jan Wojtyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Tomasz Tuchołka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

• Sławomir Kamiński – Członek Rady Nadzorczej 

• Mirosław Panek – Członek Rady Nadzorczej  

• Zbigniew Mazur – Członek Rady Nadzorczej (do 29.11.2010 r.) 

• Grzegorz Domagała – Członek Rady Nadzorczej (od 29.11.2010 r.) 

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązu-
jących przepisów prawa oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w swoich działaniach kieruje 
się i przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 
okres wspólnej 5-letniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy, w którym mija okres 
4 lat od dnia powołania Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Członek Rady Nadzorczej, który objął 
funkcje w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, wykonuje swoją funkcje do końca 
kadencji całej Rady Nadzorczej. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia 
funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie jej kadencji bez podania powodów, jednakże taka rezygnacja 
powinna respektować obowiązujące zasady ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, 
co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady. Nie ogranicza to 
prawa do zwołania posiedzenia Rady przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postano-
wieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej osoba 
zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje Zarząd. Przewodniczący Rady kieruje przebiegiem obrad 
Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności przebiegiem obrad kieruje Zastępca Przewodniczącego, 
a w przypadku jego nieobecności — inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady, a w przy-
padku, gdy osoba taka nie została wyznaczona — najstarszy wiekiem Członek Rady.  

Program obrad Rady Nadzorczej mogą proponować Przewodniczącemu pozostali Członkowie Rady 
i Zarząd Spółki przesyłając swoje propozycje drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Rady nie 
później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną 
większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. W przypadkach przewidzianych w obowiązujących zasadach ładu korporacyjnego 
uchwała powinna być podjęta tylko wtedy, gdy za jej przyjęciem będzie głosował przynajmniej jeden 
niezależny Członek Rady Nadzorczej. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie 
jawnym. Na uzasadniony wniosek co najmniej jednego Członka Rady lub w przypadkach nakazanych prze-
pisami prawa głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw 
dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarzą-
du. Rada Nadzorcza może zaprosić na swoje obrady inne osoby, które mogą udzielić Radzie niezbędnych 
informacji. Obrady Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i za-
akceptowaną przez Radę. Rada może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza 
osoba kierująca posiedzeniem Rady. Protokół winien być sporządzany na bieżąco w trakcie obrad i zostać 
podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych Członków Rady niezwłocznie po zakończeniu po-
siedzenia. W uzasadnionych przypadkach podpis Członków Rady może być złożony pod protokołem w ter-
minie późniejszym. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypad-
ku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, treść uchwał musi zostać przekazana Członkom Rady pocztą 
elektroniczną lub faksem. 

Protokoły z posiedzenia Rady przekazywane są niezwłocznie przez kierującego posiedzeniem Rady do 
Księgi Protokołów przechowywanych przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może oddelegować jednego 
lub kilku Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Szczegółowe 
zasady oraz okres wykonywania takiego nadzoru będą każdorazowo określane uchwałą Rady Nadzorczej, 
podjętą po zasięgnięciu opinii Zarządu. W uchwale tej zostanie określona wysokość i sposób wypłaty 
wynagrodzenia za wykonane czynności. Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych Członków Rady Nadzorczej 
ustala Walne Zgromadzenie. 
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Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 roku 

 

Roman Szwed –  Prezes Zarządu  ........................................................ 

 

 

Tadeusz Czichon –  Wiceprezes Zarządu  ........................................................ 

 

 

Maciej Krzyżanowski – Wiceprezes Zarządu  ………………………………………… 

 

 

 


