
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2011 ROKU 
 

a) Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który zamieszczony jest na stronie 
internetowej Spółki www.drozapol.pl. w części Relacje inwestorskie – Ład korporacyjny. 
 

b) Wyjaśnienie do zasad ujętych w części I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek 
giełdowych 

 
„(…) Spółka powinna w szczególności: 

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej…” 
 
Zdaniem Zarządu koszty transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do małego zainteresowania akcjonariuszy 
uczestnictwem w walnych zgromadzeniach, w związku z czym bezzasadne jest ich ponoszenie przez 
Spółkę. 
 
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).” 
 
Spółka posiada Regulamin Wynagradzania, który określa jasne zasady naliczania poszczególnych 
składników wynagrodzeń, a w szczególności premii dla pracowników handlowych i produkcyjnych.  
Regulamin ten nie określa natomiast formy, struktury i poziomu wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających. Zgodnie z przepisami prawa, wynagrodzenie Rady Nadzorczej 
ustalane jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza.  
 
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.” 
 
Do sierpnia 2010 roku w Zarządzie Spółki zasiadała jedna kobieta. Po rezygnacji pani Ireny 
Kruszewskiej skład Zarządu nie był rozszerzany, jednak ze strony Spółki nie ma żadnych 
przeciwwskazań, by w przypadku zmiany składu Zarządu, co najmniej jedno stanowisko było 
piastowane przez kobietę.  
Wybór Członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadzie zgłaszania kandydatur przez osoby 
zainteresowane członkostwem i jak dotychczas do Spółki nie wpłynęły aplikacje od kobiet.                             
W przypadku wpłynięcia takiej kandydatury, Walne Zgromadzenie, a w szczególności główni 
akcjonariusze, potraktują ją równorzędnie z aplikacjami mężczyzn a o wyborze zadecydują posiadane 
kwalifikacje.  
 

c) Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania 
sprawozdań finansowych 
 

W celu zapewnienia kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych                           
w danym okresie, sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce odbywa się w sposób 
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usystematyzowany.  
Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji przez 
Głównego Księgowego wyników zakończonego okresu sprawozdawczego. Sprawozdania finansowe 
oraz dane opisowe przygotowywane są przez zespół sprawozdawczy na podstawie zapisów w Księdze 
Głównej. Wszystkie czynności związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych są planowane              
i ustalany zostaje harmonogram działań wraz z przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne 
zadania. Ponadto, sprawozdanie podlega formalnemu zatwierdzeniu przez Zarząd, audytora 
zewnętrznego i Radę Nadzorczą Spółki. 
W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe, wykorzystując stosowaną w Spółce 
sprawozdawczość zarządczą, zbudowaną w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości. 
Dane w systemach komputerowych używanych w DROZAPOL – PROFIL S.A. są zabezpieczane  
poprzez archiwizacje w serwerach oraz przez cykliczne archiwizowanie ich na nośnikach stałych 
takich jak CD-R, DVD-R, BD-R, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością  ISO 9001:2000. 
Codziennie w dni robocze, gdy  komputery są włączone do sieci, wykonywane są kopie zapasowe na 
dyskach, natomiast serwery dodatkowe zabezpieczają się nawzajem przez wzajemną archiwizację. 
Dane księgowe wprowadzone do systemów  informatycznych są blokowane w miesięcznych 
odstępach czasowych, co uniemożliwia ich modyfikację. Ponadto system ERP posiada wbudowane 
kontrole systemowe uniemożliwiające dokonywanie działań w sposób nieautoryzowany. Kontrole 
użytkowników systemu dokonywane są także przez kierowników poszczególnych działów. 
 

d) Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji 
 

Akcjonariusz Ilość akcji razem 
Udział w kapitale 

akcyjnym 
Ilość głosów 

razem 
% głosów na WZA 

Wojciech Rybka 8 215 500 26,9% 14 515 500 33,6% 

Grażyna Rybka 6 392 400 20,9% 12 692 400 29,4% 

 
 

e) Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne 
 
Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. 
 

f) Ograniczenia do wykonywania głosu 
 
Zgodnie z § 26.1 Statutu Spółki, w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, 
bądź przez pełnomocników.  
Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie 
lub w postaci elektronicznej w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusz, nie będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub 
przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną musi 
wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu 
pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej w 
sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Osoba/osoby udzielające 
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną,  powinny być uwidocznione 
w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. 
Domniemywa się, że pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na WZ 
jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi 
wątpliwości Przewodniczącego WZ. 
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Członek Zarządu i pracownik Spółki w ramach udzielonego pełnomocnictwa mogą być 
pełnomocnikami tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz posiadający akcje zwykłe na 
okaziciela może wykonać prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, jeśli na szesnaście dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia będzie akcjonariuszem Spółki oraz nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania 
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym 
zapisane są akcje Spółki.  
 

g) Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 
 
Statut Spółki przewiduje, że akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że 
każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pierwszeństwo nabycia akcji 
imiennych przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku nabywania akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza, każdemu z nich przysługuje prawo 
do nabycia równej ilości sprzedawanych akcji.  
Zbycie, zastawienie i inne rozporządzenie akcją imienną wymaga zgody Rady Nadzorczej.   
Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.   
Poza tym istnieją uwarunkowania dotyczące akcji serii D, wyemitowanych w latach 2004-2008 w 
ramach  Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników. Zgodnie z Regulaminem tego 
Programu, jeżeli w okresie dwóch lat od nabycia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji 
beneficjent przestanie pracować lub współpracować ze Spółką, jest on zobowiązany do 
zrekompensowania Spółce poniesionych kosztów.    
 

h) Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień 
 
Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech Członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 
Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza, powołując Członków Zarządu, 
rozstrzyga o pełnionej przez daną osobę funkcji w Zarządzie.   Mandat członka Zarządu  wygasa:  

 z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, 

 w razie rezygnacji Członka Zarządu  z pełnionej funkcji,  
 w razie odwołania Członka Zarządu,  
 w przypadku śmierci Członka Zarządu.  

Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji Zarządu wygasa równocześnie                
z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, 
mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa w dniu, w którym wygasłby 
mandat poprzednich Członków Zarządu danej kadencji. 
Członkowie Zarządu mogą składać oświadczenia oraz podpisywać w imieniu Spółki w następujący 
sposób: 
1) jednoosobowo - Prezes Zarządu i V-ce Prezesi Zarządu,  
2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.  
Zarząd jest organem kolegialnym, który kieruje całokształtem działalności Drozapol-Profil                                         
i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał 
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz przepisów prawa. Decyzje Zarządu podejmowane są w 
formie uchwał. 
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu a pod jego nieobecność wyznaczony Członek Zarządu. Do 
zakresu czynności Prezesa Zarządu należy w szczególności:  

 koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,  
 reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich,  
 informowanie Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, 

związanych z funkcjonowaniem Spółki,  
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 powoływanie i odwoływanie pracowników Spółki na stanowiska kierownicze,  
 wydawanie zarządzeń, okólników itd., 
 kierowanie Spółką jako zakładem pracy w sprawach z zakresu prawa pracy.  

W ramach podziału funkcji Członkowie Zarządu kierują podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz 
rozstrzygają sprawy należące do ich właściwości i kontrolują ich wykonanie przez podległe im 
jednostki organizacyjne. 
 

i) Opis zasad zmiany Statutu 
 
Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, 
podjętej większością ¾ głosów (art. 415 § 1 KSH). Zarząd w terminie trzech miesięcy od powzięcia 
uchwały zgłasza zmianę Statutu do Sądu Rejestrowego. 
 

j) Sposób działania walnego zgromadzenia i jego uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy               
i sposobu ich wykonywania 
 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia (WZ) 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu  roku 
obrotowego. Rada Nadzorcza może  zwołać  Zwyczajne Walne  Zgromadzenie,  jeżeli  Zarząd  nie 
zwoła  go w  terminie  określonym  powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  zwołuje Zarząd. 
Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za 
wskazane.  Akcjonariusze  reprezentujący  co  najmniej  połowę  kapitału  zakładowego  lub  co 
najmniej  połowę  ogółu  głosów  w  Spółce  mogą  zwołać  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie. 
Akcjonariusze  wyznaczają  przewodniczącego  tego  zgromadzenia.  W  przypadku,  gdy akcjonariusze 
dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do 
niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² KSH,  dotyczących  ogłoszenia  
o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia.   
Rada Nadzorcza  oraz  akcjonariusz  lub  akcjonariusze,  reprezentujący  co  najmniej  jedną  
dwudziestą kapitału  zakładowego,  mogą  żądać  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  
i umieszczenia  określonych  spraw  w  porządku  obrad  tego  zgromadzenia.  Żądanie  zwołania  
Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia należy  złożyć Zarządowi Spółki na piśmie  lub w postaci 
elektronicznej. Jeżeli w  terminie dwóch tygodni  od  dnia  przedstawienia  żądania  Zarządowi  
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  nie zostanie  zwołane,  sąd  rejestrowy  może  upoważnić  do  
zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia  akcjonariuszy występujących  z  tym  żądaniem. 
Sąd wyznacza  przewodniczącego tego zgromadzenia.   
Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału  zakładowego,  
mogą  żądać  umieszczenia  określonych  spraw  w  porządku  obrad najbliższego Walnego  
Zgromadzenia.  Żądanie  powinno  zostać  zgłoszone  Zarządowi  Spółki  nie później  niż  na  
dwadzieścia  jeden  dni  przed  wyznaczonym  terminem Walnego  Zgromadzenia. Żądanie powinno  
zawierać uzasadnienie  lub projekt uchwały dotyczącej  proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd  jest obowiązany niezwłocznie,  jednak 
nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym  terminem Walnego Zgromadzenia,  ogłosić  
zmiany  w  porządku  obrad,  wprowadzone  na  żądanie  akcjonariuszy.  
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz  lub 
akcjonariusze,  reprezentujący  co  najmniej  jedną  dwudziestą  kapitału  zakładowego, mogą  przed 
terminem Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać  Spółce  na  piśmie  lub  przy  wykorzystaniu  środków 
komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia  lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka 
niezwłocznie  ogłasza  projekty  uchwał  na  stronie  internetowej  www.drozapol.pl.  Każdy                       
z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad.   
Walne  Zgromadzenie  zwołuje  się  przez  ogłoszenie  dokonywane  na  stronie  internetowej  Spółki  
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www.drozapol.pl  oraz  w  sposób  określony  dla  przekazywania  informacji  bieżących,  zgodnie                
z przepisami  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do 
zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych.  Ogłoszenie  powinno  być 
dokonane  co  najmniej  na  dwadzieścia  sześć  dni  przed  terminem  Walnego  Zgromadzenia.  
Wymogi  formalne  ogłoszenia  o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia  określa  art.  402²  KSH.  Zarząd,  
zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, aby obrady odbywały się w miejscu i czasie 
ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.    
 
Uprawnienia WZ, zasady podejmowania uchwał oraz ich zaskarżanie 
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje 
dają co najmniej 50% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji. Jeżeli uchwała nie 
została podjęta z powodu braku quorum na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym 
porządku obrad, które powinno się odbyć w ciągu 8 tygodni, do podjęcia uchwały wymagana jest 
obecność akcjonariuszy reprezentujących akcje dające co najmniej 30% głosów w łącznej liczbie 
głosów wynikających ze 100% akcji. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks Spółek 
Handlowych lub Statut stanowią inaczej. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania 
sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały WZ, po 
uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, 
popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. 
Uchwały WZ umieszczane są w protokole sporządzonym przez notariusza. Mogą one być zaskarżane 
do Sądu w trybie i na warunkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. 
 
Sposób głosowania 
Uchwały na WZ podejmowane są w sposób jawny, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych 
stanowią inaczej. 
Głosowanie tajne zarządza się: 

 przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub 
likwidatorów, 

 nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub 
likwidatorów, 

 w sprawach osobowych, 
 na żądanie choćby jednego akcjonariusza, 
 w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. 

W przypadku, gdy liczba akcjonariuszy uprawnionych do głosowania wynosi minimum dwadzieścia, 
głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i  obliczania głosów, 
zapewniającego obliczanie głosów oddanych przez osoby uczestniczące w WZ, a w przypadku 
głosowania tajnego eliminującego identyfikację sposobu głosowania przez poszczególnych 
akcjonariuszy. 
 
Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 

 Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście 
lub przez pełnomocników (art. 411 - 413 KSH). 

 Każda akcja daje prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A (jedna akcja uprawnia do dwóch głosów) - § 9 Statutu. 

 Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane 
na nim akcje dają co najmniej 50% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% 
akcji.  Jeżeli Walne Zgromadzenie nie było uprawnione do podejmowania uchwał                  
z powodu braku quorum, kolejne Walne Zgromadzenie zwołane w terminie ośmiu 
tygodni, o takim samym porządku obrad jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile 
reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 30% głosów w łącznej liczbie głosów 
wynikających ze 100% akcji. - § 26 pkt 2-4 Statutu. 
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 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw             
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH). 

 Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych 
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 KSH). Akcjonariusz, któremu 
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który 
zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego                                 
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).  

 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 
KSH, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie            
w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

 Prawo do  żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego                   
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek 
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu (art.  84 Ustawy o Ofercie Publicznej); jeżeli Walne Zgromadzenie 
oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą 
wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od 
powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej).  

 Prawo do imiennego  świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa             
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH). 

 Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz  żądania odpisu listy za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH) lub przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną (art. 407 § 1¹ KSH). 

 Prawo do  żądania wydania odpisów  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki                      
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 
§ 4 KSH).  

 Prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad                
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

 Prawo  do  złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu 
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą 
złożyć akcjonariusze, posiadający 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 
410 § 2 KSH).  

 Prawo żądania umieszczenia w protokole skrótu wystąpienia akcjonariusza oraz prawo 
złożenia do protokołu pisemnego oświadczenia akcjonariusza. 

 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

 Prawo żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 KSH). 
 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).  
 Prawo zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art. 

422-427 KSH. 
 Prawo do przeglądania dokumentów oraz  żądania udostępnienia w lokalu Spółki 

bezpłatnie odpisów dokumentów,  o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku 
połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 
KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).  
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 Prawo do zbywania posiadanych akcji. 
 Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy 

akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 
rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony, zgodnie              
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 
szkodę.  

 Prawo  żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej 
spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek 
dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji 
lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym 
także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinno być złożone na piśmie (art. 6 § 4            
i 6 KSH).  

 Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). 

 Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, 
akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie 
Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 4/5 
głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, 
Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii 
uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną 
akcji, bądź sposób jej ustalenia. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 
4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, 
że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),                 
z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 
wykonania  prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała 
stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych 
im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić  w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

 Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH, majątek pozostały po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku 
do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. 
 

k) Skład osobowy i opis działania organów zarządzających i nadzorujących 
 
Skład Zarządu na dzień publikacji raportu rocznego: 
Wojciech Rybka – Prezes Zarządu, 
Grzegorz Dołkowski – V-ce Prezes Zarządu, 
 
Prokurenci: 
Grażyna Rybka – prokura samoistna, 
Elżbieta Winiarska – prokura łączna. 
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Zasady działania Zarządu 
Zarząd składa się z 1 do 4 Członków. Wybierany jest i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki. 
Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 
Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją wobec osób trzecich. Sposób reprezentacji Spółki 
określa Statut, zgodnie z którym do oświadczeń woli umocowani są: 
1) jednoosobowo - Prezes Zarządu i V-ce Prezesi Zarządu,  
2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.  
 
Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz 
przepisów prawa. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie 
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.  
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub inny wyznaczony Członek Zarządu. W posiedzeniach 
Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone 
osoby. 
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
 
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów 
decyduje głos Prezesa, o ile uczestniczy on w posiedzeniu. Uchwały są ważne, jeżeli w posiedzeniu 
bierze udział co najmniej połowa składu Zarządu.  
Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnego głosowania, przy użyciu faxu 
lub poczty elektronicznej.  
 
Skład Rady Nadzorczej: 
Bożydar Dubalski – Przewodniczący, 
Tomasz Ziamek – Zastępca Przewodniczącego,  
Robert Mikołaj Włosiński – Sekretarz, 
Andrzej Rona – Członek, 
Łukasz Świerzewski – Członek. 
 
Zasady działania Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
na okres wspólnej dwuletniej kadencji. Akcjonariusze Wojciech Rybka i Grażyna Rybka mają prawo do 
powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, 
wyznaczony przez tych akcjonariuszy, może być w każdym czasie przez nich odwołany. Z dniem 
wygaśnięcia ich uprawnień prawo odwołania powołanych przez nich Członków Rady Nadzorczej oraz 
powoływania kolejnych przechodzi na Walne Zgromadzenie.  
Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów 
prawa. 
 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki a do jej kompetencji należy: 

 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego 
Spółki za ubiegły rok obrotowy,  

 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
 składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny,  
 sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, 
 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,  
 zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków 

Zarządu,  
 delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo          
z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 roku  

9 

 

 ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący 
Członków Zarządu ze Spółką,  

 wyznaczanie, spośród swoich Członków, osoby upoważnionej do zawierania umów                         
z Członkami Zarządu, 

 ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych, 
 wybór biegłego rewidenta.  

 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność 
Wiceprzewodniczący Rady. Odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy                
w roku obrotowym. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
 
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej 
Członków, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady, a wszyscy Członkowie zostali 
zaproszeni. 
Podjęcie uchwały przez Radę następuje: 

 przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu, 
 za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał, dotyczących 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, 
 w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

 
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości 
głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 
Rada Nadzorcza Spółki pełni funkcję Komitetu Audytu. 
 


