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Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę dominującą Grupy Kapitałowej 

Benefit Systems zgodnie z § 92 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim 

  

I. Wstęp 

 

W związku z tym, iż akcje Spółki będą notowane na rynku równoległym GPW w Warszawie 
S.A.  od kwietnia 2011 roku, Spółka nie stosowała w roku 2010 żadnych zbiorów zasad ładu 
korporacyjnego, z wyjątkiem dobrych zwyczajów wynikających z brzmienia przepisów 
kodeksu spółek handlowych.  

Od momentu notowania akcji Spółki na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A., Spółka 

dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia wszystkim akcjonariuszom równego dostępu 

do informacji o Spółce i pełnego poszanowania praw akcjonariuszy niezależnie od wielkości 

posiadanego przez nich pakietu akcji. Dążenie do zapewnienia pełnej przejrzystości działania 

i postępowania zgodnie z etyką biznesową, znalazło wyraz w stosowaniu dobrych praktyk 

spółek giełdowych. 

Podstawowym celem działania władz Spółki jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako 

powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem 

praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie 

Spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. 

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych opiera się na uczciwych intencjach 

(dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na 

które instytucje te zostały ustanowione. Spółka w swojej działalności nie powinna 

podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie 

prawa.  

Spółka stoi na stanowisku, że należy jednocześnie chronić mniejszość przed nadużywaniem 

uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed 

nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę 

słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.  

Organy Spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które 

powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy 

Spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami 

prawa. 

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi 

biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego lub usługi prawnicze 

Spółka stosuje przejrzyste zasady wyboru w celu uzyskania usług najwyższej jakości.  
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II. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka 

oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. 

 

Spółka od momentu pierwszego notowania akcji Spółki na rynku równoległym 
GPW tj. od dnia 21 kwietnia 2011 roku  podlega zasadom ładu korporacyjnego 
wynikającym z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” określonym w  
Załączniku do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Tekst Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest dostępny w na stronie internetowej Spółki 
www.ri.benefitsystems.pl w zakładce Dokumenty/Zasady Ładu Korporacyjnego.  
 
III. Wskazanie zakresu w jakim Spółka odstąpiła od postanowień Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW wraz ze wskazaniem tych 

postanowień oraz wyjaśnieniem przyczyny odstąpienia. 

W zakresie zaleceń zawartych w punkcie I - Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk 

spółek giełdowych - Spółka trwale nie będzie stosować zaleceń wynikających z punktu I. 

1. tire trzecie.  

Uzasadnienie: Zarząd Spółki nie będzie publikował przebiegu Walnego Zgromadzenia na 

stronie internetowej, publikować natomiast będzie uchwały podjęte przez Walne 

Zgromadzenie w formie raportów bieżących dostępnych na stronie internetowej Spółki 

oraz zapewni dostęp w siedzibie Spółki do protokołów z Walnych Zgromadzeń.  

W zakresie zaleceń zawartych w punkcie I - Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk 

spółek giełdowych - Spółka trwale nie będzie stosować zaleceń wynikających z punktu I. 

5.  

Uzasadnienie: Przyjęte w Spółce rozwiązania w zakresie wynagradzania dyrektorów 

wykonawczych uwzględniają znaczną cześć zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 30 

kwietnia 2009 roku w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na 

rynku regulowanym (2009/913/WE).  

W pozostałym zakresie Zarząd Spółki podjął decyzję o niestosowaniu zasady, ze względu 

na ochronę tajemnicy w zakresie wysokości wynagrodzeń oraz obowiązującego w Spółce 

systemu premiowania dyrektorów wykonawczych.  

W zakresie zaleceń zawartych w punkcie II - Dobre praktyki realizowane przez zarządy 

spółek giełdowych - Spółka trwale nie będzie stosować zaleceń wynikających z punktu 

II.1 podpunkt. 3 w związku z punktem II 2.  

Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę nieduży udział "free float" w kapitale zakładowym Spółki 

oraz fakt, iż oferta Spółki została skierowana do inwestorów krajowych oraz wysokie 

koszty tłumaczeń raportów bieżących i okresowych, Spółka podjęła decyzję o czasowym 

niepublikowaniu w języku angielskim raportów bieżących i okresowych. 

W zakresie zaleceń zawartych w punkcie III - Dobre praktyki stosowane przez członków 

rad nadzorczych - Spółka trwale nie będzie stosować zalecenia wynikającego z punktu  

III.8,  

http://www.ri.benefitsystems.pl/


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS W 2010 ROKU 
 

Strona 4 z 11 
 

4 z 11 
 

III.8 - Uzasadnienie: W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne 

komitety. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komitety Spółka dołoży starań, aby 

funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 

lutego 2005 roku. 

W zakresie rekomendacji zawartych w punkcie IV - Dobre praktyki stosowane przez 
akcjonariuszy - nie będzie stosować zaleceń zawartych w punkcie IV.1.  

IV.1 - Uzasadnienie: Z informacji, które posiada Spółka akcjonariusze nie życzą sobie 
obecności mediów podczas Walnych Zgromadzeń.  

IV. 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. 

W roku 2010 na podstawie informacji posiadanych przez Spółkę, następujące podmioty 

posiadały znaczące pakiety akcji. 

 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

% udział w 
str.akcjonariatu 

Liczba 
głosów 

% udział w 
liczbie głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

James Van Bergh  618 180 28,04% 618 180 28,04% 

Benefit Invest LTD* 1 318 784 59,81% 1 318 784 59,81% 

Marek Kamola 267 878 12,15% 267 878 12,15% 

Razem 2 204 842 100,00% 2 204 842 100,00% 

 

* Podmiotem dominującym wobec Benefit Invest LTD jest Agnieszka Van Bergh, małżonka 

Jamesa Van Bergha   

 

 

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają 

specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. 

Nie są znani Spółce posiadacze papierów wartościowych posiadający specjalne uprawnienia.  

Statut Spółki nie przyznaje żadnemu z posiadaczy akcji Spółki lub innych papierów 

wartościowych specjalnych uprawnień.   

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, 

takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy 

określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące 
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wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy 

spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są 

oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, iż w 2010 roku nie istniały żadne ograniczenia 

do wykonywania prawa głosu z akcji wyemitowanych przez Spółkę.  

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa 

własności papierów wartościowych Spółki.  

 

Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, iż w 2010 roku nie istniały żadne ograniczenia 

dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.  

 

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji 

Spółki, następujący akcjonariusze Spółki: Benefit Invest LTD, James Van Bergh, MBG 

Investement Sp. z  o.o. oraz Marek Kamola zobowiązali się do niezbywania przez okres 1 

roku posiadanych akcji Spółki, liczonego od dnia debiutu Spółki na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.   

 

VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających 

oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 

wykupie akcji. 

Zarząd Spółki oraz każdy z członków Zarządu powoływany jest na wspólną trzyletnią 
kadencję i odwoływany jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza 
podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy 
członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na 
posiedzenie wszystkich członków Rady.  

Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.    

 

Zarząd uprawniony jest do prowadzenia spraw Spółki w zakresie ustalonym w Statucie Spółki 

i niezastrzeżonym do kompetencji innych organów Spółki na podstawie Statutu Spółki oraz 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

 

Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie 3 (trzech) lat od dnia uchwalenia Statutu Spółki 
do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą 
niż ¾ (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki w chwili uchwalenia niniejszego Statutu  
(2 204 842 złote) w drodze emisji akcji kolejnych serii.  

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału 
docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady 
Nadzorczej.  

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części 
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

Z zastrzeżeniem zapisów powyżej, o ile przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o 
wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
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docelowego. 

Podwyższenia kapitału na podstawie niniejszego upoważnienia, mogą również następować w 
drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie 
późniejszym niż 3 (trzy) lat od dnia uchwalenia Statutu Spółki. 

 

 

IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki  

Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia 
uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki bezwzględną większością głosów, przy 
zachowaniu szczególnych wymogów określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego.   
 
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku zamierzonej zmiany 
Statutu w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które publikowane jest na stronie 
internetowej Spółki oraz zgodnie z zasadami przekazywania informacji bieżących i 
okresowych, ujęte zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść 
proponowanych zmian.  
 
Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, Zarząd 
Spółki zgłasza ten fakt do sądu rejestrowego. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z 
chwilą zarejestrowania jej przez sąd.  
Następnie Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone 

zmiany, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej upoważnienia w tym zakresie. 

X. 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 Spółki działa na podstawie:  
1) Statutu Spółki, 
2) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki – uchwała Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku, który określa zasady 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu oraz tryb 
zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad, 
a także sposobu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej. 
 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, zwoływane jest przez Zarząd Spółki w 
przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, jednak 
powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.  
 
Prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie 
Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ww. czasie a w przypadku Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, jeżeli Rada Nadzorcza zwołanie uzna za wskazane.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,  
na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej oraz w 
przypadkach określonych w Statucie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

 
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku 

jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku 
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obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być złożone Zarządowi Spółki na 

piśmie lub w postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie 

uchwał z należytym rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne 

Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z 

uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za 

uzasadnione przed Walnym Zgromadzeniem, czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i 

dokonanie ich oceny z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. 

 
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz 

zgodnie z zasadami przekazywania informacji bieżących i okresowych. 

 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli 

zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

 

Uprawnieni z akcji na okaziciela mających formę dokumentu maja prawo uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce najpóźniej w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem 

tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji 

u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium 

Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

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

akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów 

wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas 

obrad Walnego Zgromadzenia, 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. 

 

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ 

zwołujący Walne Zgromadzenie. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych 

kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez 

Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 
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Oprócz spraw wymienionych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie uchwał Walnego 

Zgromadzenia wymagają: 

1) określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy, 

2) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, 

3) powoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w Statucie,  

4) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

 

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez 

pełnomocnika. 

 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub 

udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.  

 

O udzieleniu pełnomocnictwa  w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres 

wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji e-mailowej, 

dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności 

pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan 

udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy 

pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego 

pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo 

przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą 

elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła 

jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za 

pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego 

pełnomocnikiem.  

 

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia 

przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. 

 

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika 

w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej.  

Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub 

telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia 

pełnomocnictwa. 

 

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w 

przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu 
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pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej powyżej nie wywołuje skutków 

prawnych względem Spółki. 

 

Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym 

Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. 

 

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na 

wykonywanie głosu przez pełnomocnika. 

 

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. 

 

Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem następujących kwestii: 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy 

obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach 

dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie 

wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w 

sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym 

imiennym i powinny zostać ogłoszone. 

 

Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie 

oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 4065 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej 

osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki 

z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec 

Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu 

spółki publicznej Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy podejmowaniu uchwał 

dotyczących jego osoby. 

 

Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na 

każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba 

zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie 

łączne na listę zgłoszonych kandydatów. 
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W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to 

konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. 

 

Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza 

wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została 

podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje 

treść podjętej uchwały. 

 

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia 

sprzeciwu. 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub 
Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.  
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez 

notariusza, pod rygorem nieważności. 

 

W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do 

powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę 

ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz zgłoszone 

sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego 

Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze 

protokołów.  

 

Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z 

pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. 

Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych 

przez Zarząd odpisów uchwał. 

 

W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej 

stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań 

powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie 

złożone na piśmie. 

 
XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku 

obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących 

lub administrujących spółki oraz ich komitetów;  

Zarząd Spółki w roku 2010 składał się z następujących osób:  

1) James Van Bergh -  Prezes Zarządu 
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2) Ryszard Stysło -  Wiceprezes Zarządu – od dnia 03 listopada 2010 roku.  

  

W skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010 wchodziły następujące osoby: 

1) Przemysław Gacek -  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2) Marcin Marczuk -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3) Miłosława Kużnicka -  Członek Rady Nadzorczej 

4) Agnieszka Szpara -  Członek Rady Nadzorczej 

5) Michael Sanderson -  Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki działa na podstawie Regulaminu Zarządu.  

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej.  

W organach Spółki w roku 2010 nie zaszły żadne zmiany, poza powołaniem z dniem 

3 listopada 2010 roku Pana Ryszarda Stysło na Wiceprezesa Zarządu.   

W Spółce w roku 2010 nie działał żaden komitet. 

 

 


