Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez ACTION S.A.
w roku obrotowym 2009,
stanowiące załącznik do sprawozdania Zarządu ACTION S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
ACTION S.A. w roku 2009

Na podstawie § 92 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z
późn. zm.) w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ACTION S.A. składa poniŜsze oświadczenie:
a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego:
ACTION S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007 r. o treści
określonej w załączniku do ww. uchwały. Tekst zbioru tych zasad jest dostępny na stronie internetowej
GPW (www.corp-gov.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Spółki (www.action.pl). Stosowanie omawianych
zasad jest dobrowolne.
b) Stosowanie zasad ładu korporacyjnego:
ACTION S.A. stosuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Jednocześnie ACTION S.A.
wyjaśnia, iŜ w roku obrotowym 2009 (obejmującym okres od 1.08.2008 r. do 31.12.2009 r. – dalej: rok
obrotowy 2009):
- zasada nr II. 2. Dobrych Praktyk (funkcjonowanie strony internetowej Spółki takŜe w języku angielskim)
stosowana była od końca stycznia 2009 r. z uwagi na utrudnienia techniczne (o fakcie tym Spółka
informowała w raporcie bieŜącym nr 100/2008 z dnia 30.12.2008 r.).
- równieŜ zasada nr II.1.11. Dobrych Praktyk dotycząca zamieszczenia na stronie internetowej Spółki
oświadczeń Członków Rady Nadzorczej Spółki o powiązaniach z Akcjonariuszami posiadającymi co
najmniej 5% akcji została zrealizowana w styczniu 2009 r. Przyczyną opóźnienia był brak stosownych
oświadczeń.
- dwukrotnie doszło do naruszenia zasady nr II.1.4. Dobrych Praktyk poprzez zamieszczenie projektów
uchwał WZA bez zachowania 14-dniowego terminu. Projekty uchwał na NWZA wyznaczone na 1.09.2008 r.
opublikowane zostały w dniu 22.08.2008 r. (RB nr 43/2008), natomiast projekty uchwał na NWZA
wyznaczone na 10.10.2008 r. opublikowane zostały w dniu 30.09.2008 r. (RB nr 51/2008). Naruszenia te
miały charakter incydentalny i nie wynikały z zamiaru trwałego nierespektowania omawianej zasady. Poza
powyŜszymi przypadkami projekty uchwał były publikowane w wymaganych terminach.
- zasada nr III.7. Dobrych Praktyk realizowana jest w ten sposób, Ŝe funkcje komitetu audytu sprawuje
Rada Nadzorcza Spółki z uwagi na fakt, iŜ organ ten składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby
członków. Uregulowanie to jest zgodne z treścią art. 86 ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach (…) i
zostało usankcjonowane w Statucie Spółki poprzez dodanie ust. 3 w §15 Statutu o treści: „JeŜeli Rada
Nadzorcza składa się z nie więcej niŜ pięciu członków w Spółce nie powołuje się komitetu audytu w
rozumieniu ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), a zadania
komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej.” (zmiana dokonana Uchwałą nr 9 NWZA z dnia
21.12.2009 r.). W ocenie ACTION S.A. regulacje ustawowe, jak i zawarte w aktach korporacyjnych Spółki
pozwolą Radzie Nadzorczej prawidłowo wykonywać zadania komitetu audytu.
- w odniesieniu do zasady nr I.1. Dobrych Praktyk, ACTION S.A. informuje, iŜ w zakresie transmitowania
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji i upublicznienia przebiegu tych
obrad Spółka obecnie nie stosuje tej zasady w zakresie transmisji obrad. Przebieg obrad rejestrowany jest
w formie protokołu notarialnego a następnie publikowany na stronie internetowej Spółki (przez podanie co
najmniej treści podjętych uchwał i wyników głosowań). Ponadto Spółka zapewnia moŜliwość udziału
mediów w obradach walnego zgromadzenia.
c) Opis podstawowych cech stosowanych w spółce i grupie kapitałowej systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawozdania finansowe sporządzane są przez Zarząd
Emitenta. Czynności te podlegają badaniu i ocenie przez biegłego rewidenta (powoływanego przez Radę
Nadzorczą) oraz Rady Nadzorczej, która sporządza sprawozdanie ocen w tym zakresie i przedstawia je
Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych uczestniczy w
obradach Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie tychŜe
sprawozdań.
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria
niezaleŜności. Ich udział w istotny sposób ujawnia się takŜe przy kontroli wewnętrznej i zarządzaniu
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. W szczególności ich
stanowisko ma istotne znaczenie przy wyborze podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych,
jak i wielu istotnych czynnościach dotyczących członków Zarządu i tzw. podmiotów powiązanych (vide § 15
ust. 2 pkt 6, 11-12, 13-14 Statutu).
Funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej Spółki działy posiadają wyznaczone przez Zarząd
budŜety, których wykonanie jest monitorowane comiesięcznie. Dane te są dostępne dla Rady Nadzorczej.
WdroŜone systemy ISO: System zarządzania jakością 9001:2000, System zarządzania środowiskiem ISO
14001:2004, System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2005.
Na podstawie Uchwały Nr 9 NWZA z dnia 21.12.2009 r. dokonana została zmiana § 15 Satutu Spółki
poprzez uregulowanie zadań komitetu audytu (w rozumieniu ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorze publicznym - Dz. U. Nr 77, poz. 649), które to kompetencje zostały powierzone Radzie
Nadzorczej Spółki (do czasu, gdy jej skład nie przekracza liczby 5 członków).
W przypadku spółek zaleŜnych powyŜsze standardy kontroli wewnętrznej realizowane są głównie poprzez
łączenie funkcji członków zarządu w Spółce i podmiotach zaleŜnych przez te same osoby. W ten sposób
Spółka sprawuje stały nadzór nad działalnością jednostek zaleŜnych. Uzupełnieniem tego jest stała
sprawozdawczość z działalności tych podmiotów względem emitenta.
d) Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji.
Według posiadanych przez Spółkę informacji, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby
głosów na WZA na dzień 31.12.2009 r. byli:
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1.
2.
3.
4.

Piotr Bieliński
Olgierd Matyka
Wojciech Wietrzykowski
Oksana Baliasz

liczba akcji i głosów
liczba akcji i głosów
liczba akcji i głosów
liczba akcji i głosów

4 700 064
3 521 127
1 400 000
820 500

28,64%
21,46%
8,53%
5,00%

e) Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne wobec
Spółki.
W roku 2009 nie występowali posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia
kontrolne wobec Spółki
f) Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.
Według posiadanych przez Spółkę informacji w roku 2009 nie występowały Ŝadne ograniczenia odnośnie
do wykonywania prawa głosu, w tym takie 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.
g) Ograniczenia w przenoszeniu praw własności papierów wartościowych
Na dzień 31 grudnia 2009 nie istniały ograniczenia w przenoszeniu własności papierów wartościowych.
h) Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Osoby zarządzające – Członkowie Zarządu Emitenta powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą
Spółki. Członek Zarządu moŜe być odwołany takŜe przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Członkowie Zarządu nie zostali upowaŜnieni przez Statut do podwyŜszenia kapitału zakładowego i emisji
akcji. Czynności w tym zakresie wymagają uchwały WZA. Członkowie Zarządu nie są uprawnieni do
podejmowania decyzji o wykupie akcji.
W roku obrotowym 2009 Spółka realizowała program skupu akcji własnych. W związku z tym Członkowie
Zarządu byli upowaŜnieni przez WZA do dokonywania czynności związanych z nabywaniem akcji
własnych.
Sposób działania Zarządu ACTION S.A. i jego zasadnicze uprawnienia określają przepisy ustawowe oraz
akty korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Zarządu), które nie odbiegają od regulacji ustawowych.
Wyciąg ze Statutu Spółki zawarty jest w punkcie k) poniŜej.
i) Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.
Zmiana Statutu Emitenta dokonywana jest w trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych, przez
Walne Zgromadzenie. Statut nie wprowadza w tym zakresie Ŝadnych zasad odmiennych od uregulowań
ustawowych.
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j) Sposób działania Walnego Zgromadzenia jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i
sposób ich wykonywania.
Sposób działania Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa
akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają przepisy ustawowe oraz akty korporacyjne Spółki
(Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia). W związku z obowiązującymi od dnia 3.08.2009 r. zmianami
Kodeksu Spółek handlowych w omawianym zakresie NWZA ACTION S.A. dokonało w dniu 21.12.2009 r.
zmian Statutu i uchwaliło nowy Regulamin WZA w celu dostosowania ich postanowień do obowiązującej
regulacji ustawowej.
Zgodnie z poniŜszym wyciągiem ze Statutu Spółki zagadnienia dotyczące sposobu działania i zasadniczych
uprawnień Walnego Zgromadzenia przedstawiają się następująco:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

„Walne Zgromadzenie
„§ 9.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek
handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe
zostać zwołane takŜe przez Radę Nadzorczą jeŜeli Rada Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane
oraz przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce. W takim wypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki oraz Rada Nadzorcza (nie korzystając z uprawnienia do samodzielnego zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) mogą Ŝądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. W
takim wypadku zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch
tygodni od daty złoŜenia stosownego wniosku (złoŜonego na piśmie lub w postaci elektronicznej).
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia słuŜy Akcjonariuszom, którzy bezskutecznie
Ŝądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustępie 4 i zostali
upowaŜnieni do jego zwołania przez sąd rejestrowy.
Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.”.

§ 10.
1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
chyba, Ŝe cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł
sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na
porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Zmiany w ogłoszonym porządku obrad
dokonywane są przez Zarząd w przypadkach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą:
a) Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego
Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niŜ na 21 dni przed
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wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci
elektronicznej.
b) zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, 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.
4. JeŜeli Ŝądanie, o którym mowa w ustępie 3 a) zostanie złoŜone po upływie terminu do jego zgłoszenia
wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uprawnienia wskazane w ustępie 3 przysługują takŜe Radzie Nadzorczej.
6. KaŜdy Akcjonariusz moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i
reprezentowanych akcji, chyba, Ŝe przepisy prawa lub niniejszego statutu przewidują surowsze warunki
podejmowania uchwał.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów „za” niŜ
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się), chyba, Ŝe przepisy prawa lub
postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
9. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do waŜności uchwały o
rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.
10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności jak równieŜ w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.
11. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym
głosowaniu imiennym.
§ 11.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
2) podziału zysku albo pokrycia straty,
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiany statutu Spółki,
5) podwyŜszenia albo obniŜenia kapitału zakładowego,
6) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki,
7) rozwiązania i likwidacji Spółki,
8) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
9) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
upowaŜnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8
Kodeksu spółek handlowych,
10) umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
11) zbycia i wydzierŜawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,

5

12) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich
przeznaczenia,
13) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
14) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zaleŜną umowy przewidującej zarządzanie spółką zaleŜną lub
przekazywanie zysku przez spółkę zaleŜną,
15) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
16) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
17) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
18) powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
19) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
20) powołania i odwołania likwidatorów,
21) wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
22) wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, uŜytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości lub uŜytkowaniu wieczystym.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w miejscu siedziby Spółki albo w miejscowości Zamienie,
gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.
4. Walne Zgromadzenie moŜe przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność
rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad moŜe zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody.
Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź
zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza wymaga
podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyraŜonej zgodzie wszystkich obecnych
Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”.
Szczegółowy sposób działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin WZA z dnia 21.12.2009 r.
Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania:
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki
1) 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 Kodeksu Spółek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
Statut nie przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji
przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który moŜe zostać wyznaczony przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych
trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych). Ustalając dzień dywidendy
naleŜy jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równieŜ termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy
prawa nie określają terminu po którym wygasa prawo do dywidendy.
2) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.
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3) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru);
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz moŜe
zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności
uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału
zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich
oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
w przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
5) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia,
po czym Zarząd działając w granicach upowaŜnienia wynikającego z tej uchwały nabywa od akcjonariusza
akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w
sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały o obniŜeniu
kapitału zakładowego (§ 6 ust. 4 i 5 Statutu).
6) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
7) Prawo do obciąŜania posiadanych akcji zastawem lub uŜytkowaniem. W okresie, gdy akcje
dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane na
rachunkach papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych).
8) Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. W przypadku wyemitowania akcji
imiennych podlegają one zamianie na akcje na okaziciela – z zastrzeŜeniem ograniczeń wynikających z
przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących akcji wydawanych za wkłady niepienięŜne (aporty) - na
wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od dnia
złoŜenia wniosku przez akcjonariusza o dokonanie zamiany. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz (§ 6
ust. 3 Statutu).
9) Statut Emitenta nie zawiera Ŝadnych postanowień, z których wynikałoby zobowiązanie do dalszego
wezwania kapitałowego (capital call) przez Emitenta.
10) Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się
co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału
zakładowego, dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy moŜe być przerwane. NiezaleŜnie od
kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe (§ 19 ust. 4 Statutu).
Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz prawo do
głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). KaŜdej akcji przysługuje
jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 411³ Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz moŜe
głosować odmiennie z kaŜdej z posiadanych akcji.
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Zgodnie z art. 412 – 412² Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba Ŝe co innego wynika z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeŜeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe reprezentować więcej niŜ jednego Akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym
rachunku papierów wartościowych moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z
akcji zapisanych na kaŜdym z rachunków.
Zgodnie z art. 411³ Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz moŜe głosować odmiennie z kaŜdej z
posiadanych akcji.
W razie potrzeby Spółka organizuje głosowania z uŜyciem elektronicznych systemów głosowania (kart
elektronicznych) i liczenia głosów.
2) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 399§3 Kodeksu Spółek
Handlowych, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim wypadku
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
3) Prawo do Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad. Zgodnie z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą Ŝądać zwołania przez
Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia. W takim wypadku zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w
ciągu dwóch tygodni od daty złoŜenia stosownego wniosku (złoŜonego na piśmie lub w postaci
elektronicznej). W razie bezskutecznego upływu tego terminu Akcjonariuszom, którzy Ŝądali zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zostali upowaŜnieni do przez sąd rejestrowy, słuŜy prawo
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Prawo do Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401§1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niŜ
na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30
listopada 2009 r. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej. JeŜeli Ŝądanie spełnia
wymagania prawa i niniejszego zawiadomienia, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później
niŜ na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
walnego zgromadzenia.
5) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401§4 Kodeksu Spółek Handlowych, 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.
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6) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401§5 Kodeksu Spółek Handlowych, kaŜdy z
Akcjonariuszy moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
7) Prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427
Kodeksu Spółek Handlowych.
8) Prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu
Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału
zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w
drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9) Prawo do wskazania kandydatów na niezaleŜnych członków Rady Nadzorczej, które przysługuje od
momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
akcjonariuszowi bądź grupie akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niŜ 20% kapitału zakładowego
Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu (§ 14 ust. 2 i następne Statutu). Wskazanie kandydata na
niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez
uprawnionego akcjonariusza złoŜone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; do zgłoszenia
dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, Ŝe kandydat ten
spełnia kryteria niezaleŜności wskazane w Statucie; kandydat obecny na Zgromadzeniu składa
oświadczenie takie do protokołu obrad. Spośród wskazanych kandydatów Walne Zgromadzenie wybiera co
najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób
albo przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się
z sześciu albo siedmiu osób. JeŜeli Ŝaden z akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia kandydatury
niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej nie skorzysta z tego prawa, kandydatów na niezaleŜnych członków
Rady Nadzorczej zgłosić moŜe akcjonariusz bądź grupa akcjonariuszy reprezentująca ponad 20% kapitału
zakładowego obecnego na Walnym Zgromadzeniu. JeŜeli nie zostanie zgłoszona Ŝadna kandydatura
niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje
się.
10) Prawo do Ŝądania 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; jeŜeli 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.
11) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego Ŝądanie informacji dotyczących Spółki, jeŜeli
jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu,
moŜe złoŜyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429
Kodeksu Spółek Handlowych).
12) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz do imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
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wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek
Handlowych).
13) Prawo do Ŝądania 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 Kodeksu Spółek Handlowych).
14) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub nieodpłatnie za
pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 407 § 1 i § 1¹ Kodeksu Spółek Handlowych).
15) Prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
16) Prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w
tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze, posiadający
jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy
mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
17) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
18) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art.
486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
19) Prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia
spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki).
20) Prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał. Akcjonariusz moŜe
Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa
posiada, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. śądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek
Handlowych).
k) Skład osobowy organów zarządzających i nadzorczych oraz opis ich działania ACTION S.A.:
Rada Nadzorcza:
Iwona Bocianowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Rafał Antczak – członek niezaleŜny Rady Nadzorczej
Łukasz Pawłowski – członek niezaleŜny Rady Nadzorczej
Piotr Kosmala – członek Rady Nadzorczej
Marek Jakubowski – członek Rady Nadzorczej
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Marek Jakubowski powołany został do Rady Nadzorczej w dniu 10.10.2008 r. Z tą datą uzupełnił on jej
skład po rezygnacji Joanny Wójcik z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 27.08.2008 r.
Zarząd:
Piotr Bieliński – Prezes Zarządu
Kazimierz Lasecki – Wiceprezes Zarządu
Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu
Zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki określają przepisy ustawowe oraz akty
korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej).
Zgodnie z poniŜszym wyciągiem ze Statutu Spółki zagadnienia dotyczące sposobu działania i zasadniczych
uprawnień Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawiają się następująco:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

„Rada Nadzorcza
§ 12.
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na
wspólną trzyletnią kadencję, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza
składa się z pięciu do siedmiu osób.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady
Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza na pierwszym
posiedzeniu nowej kadencji. W toku kadencji Rady Nadzorczej moŜe ona odwołać Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie
Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, moŜe jednak delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowani członkowie otrzymują
osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
KaŜdy z członków Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych ma prawo Ŝądać dostarczenia wszelkich informacji związanych z powierzonym mu
zakresem czynności nadzorczych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać
uzyskane informacje dotyczące Spółki, w tym Ŝądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i
wyjaśnień. KaŜdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Członkom Rady Nadzorczej moŜe zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie dla członków
Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej delegowany do
czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

§ 13.
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami.
W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy
Przewodniczącego, najstarszy wiekiem członek Rady.
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3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na trzy
miesiące.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą Ŝądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany
porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego
kontaktu z nim Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania wniosku.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów
przewaŜa głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Dla waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:
1) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej z siedmiodniowym
wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych, listów wysyłanych za pomocą kuriera, faxu, bądź
poczty elektronicznej, chyba Ŝe wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraŜą zgodę na odbycie
posiedzenia bez zachowania powyŜszego siedmiodniowego terminu zawiadomienia i potwierdzą to
na piśmie lub złoŜą podpisy na liście obecności,
2) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie
wyraŜą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złoŜą podpisy na liście
obecności.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie moŜna, chyba Ŝe na posiedzeniu
obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
10. Rada Nadzorcza moŜe równieŜ podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem środków
teleinformatycznych. Głosowanie w trybie pisemnym lub w drodze telekonferencji zarządza
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęte w ten sposób uchwały są
spisywane w formie protokołu z tak przeprowadzonych obrad przez osobę przewodniczącą obradom.
Protokół ten powinien zostać podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących
w pisemnym głosowaniu lub telekonferencji. Uchwała jest waŜna, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę
złoŜenia na protokole podpisu przez osobę przewodniczącą obradom.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 10 nie dotyczy powoływania, odwoływania i
zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
§ 14.
1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w skład Rady Nadzorczej
moŜe wchodzić dwóch Członków NiezaleŜnych. Członkowie NiezaleŜni powinni spełniać następujące
warunki:
1)
Członek NiezaleŜny nie moŜe być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki
powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub
spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat;
2)
Członek NiezaleŜny nie moŜe być pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w
rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem
kadry kierowniczej wyŜszego szczebla w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry
kierowniczej wyŜszego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem
jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe słuŜbowo bezpośrednio
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Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;
3)
Członek NiezaleŜny nie moŜe otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego
wynagrodzenia niŜ z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z
tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;
4)
Członek NiezaleŜny nie moŜe być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co
najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub
reprezentująca takiego Akcjonariusza;
5)
Członek NiezaleŜny nie moŜe być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku
utrzymywała znaczące stosunki gospodarcze (w tym takŜe w zakresie świadczenia usług
doradztwa finansowego, prawnego, konsultingu) ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta
lub pracownika kadry kierowniczej wyŜszego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki
ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką.
6)
Członek NiezaleŜny nie moŜe być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była
wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;
7)
Członek NiezaleŜny nie moŜe być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której
członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
8)
Członek NiezaleŜny nie moŜe pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłuŜej niŜ trzy kadencje;
9)
Członek NiezaleŜny nie jest małŜonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu,
prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1)-8) powyŜej. Za członka bliskiej rodziny uwaŜa się
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.
10)
Członkiem NiezaleŜnym nie moŜe zostać osoba, która jest w sposób rzeczywisty i istotny
powiązana z Akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powiązaniami tymi są w szczególności powiązania
wskazane w pkt 5 i 9 powyŜej
2. Członkowie NiezaleŜni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród
kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
niŜ 20% kapitału zakładowego Spółki obecnego na Zgromadzeniu. JeŜeli Ŝaden Akcjonariusz
uprawniony do zgłoszenia kandydatury na Członków NiezaleŜnych Rady Nadzorczej nie skorzysta z
tego prawa, kandydatów na Członków NiezaleŜnych Rady Nadzorczej zgłosić moŜe Akcjonariusz bądź
grupa Akcjonariuszy reprezentująca ponad 20% kapitału zakładowego obecnego na Walnym
Zgromadzeniu. JeŜeli nie zostanie zgłoszona Ŝadna kandydatura, wyboru Członka NiezaleŜnego Rady
Nadzorczej nie dokonuje się.

§ 15.
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności:
1) wyraŜanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości lub uŜytkowaniu wieczystym
2) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z
księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego
zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co
do podziału zysku albo pokrycia straty,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
mowa w pkt (2) i (3),
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5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
6) wyraŜanie zgody dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec
Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki.
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie przez członka Zarządu interesów
konkurencyjnych wobec Spółki jako wspólnik jawny bądź członek władz spółki konkurencyjnej nie
moŜe być podjęta, jeśli jeden Członek NiezaleŜny. wyraził pisemnie uzasadniony sprzeciw, chyba
Ŝe drugi Członek NiezaleŜny taką zgodę wyraził,
7) zawieszenie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy teŜ całego Zarządu
lub gdy Zarząd z innych powodów nie moŜe działać,
9) wyraŜenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach,
10) wyraŜenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki,
których wartość przekracza 10 % (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych,
odpowiednio: Spółki lub spółki zaleŜnej Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zaudytowanego
sprawozdania finansowego odpowiednio: Spółki lub spółki zaleŜnej Spółki, z wyłączeniem tych,
które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności przedsiębiorstwa,
11) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w zakresie w jakim, zgodnie z
przepisami Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagana zgoda wyraŜona przez Walne
Zgromadzenie. Uchwała w sprawie zawarcia powyŜszych umów nie moŜe być podjęta, jeśli jeden
Członek NiezaleŜny wyraził pisemnie uzasadniony sprzeciw, chyba Ŝe drugi Członek NiezaleŜny
wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy,
12) wyraŜanie zgody – w zakresie w jakim, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, nie
jest wymagana zgoda wyraŜona przez Walne Zgromadzenie - na zawieranie umów pomiędzy
Spółką lub jej podmiotem zaleŜnym, a akcjonariuszami Spółki oraz podmiotami powiązanymi z
akcjonariuszami i członkami Zarządu w kaŜdym przypadku z wyjątkiem umów handlowych
zawieranych w ramach normalnej działalności przedsiębiorstwa Spółki oraz z pracownikami Spółki
podległymi bezpośrednio członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii
powiązanych umów o wartości przekraczającej kwotę złotych stanowiącą równowartość 15.000
euro (piętnaście tysięcy euro), ustalonej według średniego kursu wymiany euro ogłoszonego przez
NBP z dnia poprzedzającego wystąpienie o taką zgodę. Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na
zawieranie powyŜszych umów nie moŜe być podjęta, jeśli Członek NiezaleŜny wyraził pisemnie
uzasadniony sprzeciw, chyba Ŝe drugi Członek NiezaleŜny wyraził zgodę na zawarcie takich umów.
Za podmiot powiązany uwaŜa się osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze,
rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki lub członkiem Zarządu Spółki, w szczególności: jego
małŜonka bądź konkubenta, rodziców i dalszych wstępnych akcjonariusza i członka Zarządu, dzieci
i dalszych zstępnych akcjonariusza i członka Zarządu, rodzeństwo akcjonariusza i członka Zarządu,
dzieci i dalszych zstępnych rodzeństwa akcjonariusza i członka Zarządu, rodziców i dalszych
wstępnych małŜonka bądź konkubenta akcjonariusza i członka Zarządu, dzieci i dalszych zstępnych
małŜonka bądź konkubenta akcjonariusza i członka Zarządu, rodzeństwo małŜonka bądź
konkubenta akcjonariusza i członka Zarządu, dzieci i dalszych zstępnych rodzeństwa małŜonka
bądź konkubenta akcjonariusza i członka Zarządu oraz kaŜdą spółkę lub kaŜdy inny podmiot
kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyŜej, lub z których osoby
określone powyŜej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze,
13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
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14) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
Zarządu moŜe być podjęta, jeśli jeden Członek NiezaleŜny wyraził zgodę na treść ustalonych zasad
wynagradzania,
15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego moŜe być podjęta, jeśli choć jeden Członek NiezaleŜny wyraził zgodę na wybór
biegłego. Sprzeciw Członka NiezaleŜnego wobec propozycji wyboru biegłego rewidenta powinien
być pisemnie uzasadniony.
3. JeŜeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niŜ pięciu członków w Spółce nie powołuje się komitetu
audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.
649), a zadania komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

Zarząd
§ 16.
Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną czteroletnią
kadencję.
Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. W przypadku Zarządu jednoosobowego
jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z
dwóch bądź większej liczby członków, jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję
Prezesa Zarządu. W toku kadencji Zarządu Rada Nadzorcza moŜe odwołać Prezesa Zarządu z
zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu i z jednoczesnym powołaniem na funkcję
Prezesa Zarządu innego członka Zarządu, co nie uchybia prawu Rady Nadzorczej do odwoływania
członków Zarządu ze składu Zarządu i powoływaniu nowych członków na ich miejsce.
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a takŜe tryb jego działania określa regulamin Zarządu
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 17.
Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest:
1) Prezes Zarządu samodzielnie – w przypadku Zarządu jednoosobowego;
2) dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w
przypadku Zarządu wieloosobowego.
Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę moŜe kaŜdy
członek Zarządu.
Do dokonywania czynności prawnych lub faktycznych moŜe być ustanowiony pełnomocnik lub
pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń
woli w imieniu Spółki.
Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia o ile nie koliduje to z
wykonywaniem ich bieŜących obowiązków. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego
Zgromadzenia jest obowiązkowy.
Członek Zarządu nie moŜe bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani
teŜ uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
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członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek organu. Zakaz ten obejmuje takŜe udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania
co najmniej jednego członka Zarządu.
6. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki
nie później niŜ w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.
§ 18.
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy
albo otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organie Spółki.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada
Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej
jej Przewodniczący ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii, po uprzednim zatwierdzeniu
treści takich umów, wysokości wynagrodzenia oraz premii uchwałą Rady Nadzorczej. W razie
nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej umowy podpisuje Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy
członka Zarządu.
3. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki moŜe nastąpić z
waŜnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej.”.
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