Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

Zarząd

Polskiego

Holdingu

Nieruchomości

S.A.

(dalej:

„Emitent” lub „Spółka”) przekazuje na podstawie § 91 ust. 5

zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
ustala Rada Nadzorcza.

pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku

w

sprawie

informacji

bieżących

i

Rekomendacja 9 – w zakresie, w jakim odnosi się do

okresowych

zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim

Spółka do tej pory nie zapewniała zrównoważonego udziału

(dalej „Rozporządzenie”) oświadczenie o stosowaniu ładu

kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład

korporacyjnego.

trzyosobowego Zarządu nie wchodzi żadna kobieta, natomiast w
skład sześcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzą dwie kobiety

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega
Spółka oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest
publicznie dostępny

–

Pani

Izabela

Felczak-Poturnicka,

pełniąca

funkcję

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pani Marzena
Kusio pełniąca funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Spółka

Począwszy od dnia 13 lutego 2013 roku Polski Holding

wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże decyzja

Nieruchomości S.A. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie

o

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i stosuje zasady

Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi

ładu korporacyjnego.

składzie

Rady

Nadzorczej

podejmowana

jest

przez

politykę, zgodnie z którą zatrudnia osoby kompetentne,

Tekst zbioru zasad jest zawarty w dokumencie "Dobre Praktyki
Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych",

kreatywne

oraz

posiadające

odpowiednie

doświadczenie

zawodowe i wykształcenie.

stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady

Rekomendacja

Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, obowiązującym od dnia 1

akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub

stycznia 2013 roku.

przez

Tekst wskazanego zbioru zasad jest publicznie dostępny na
stronie

Giełdy

Papierów

Wartościowych

dotyczącej

ładu

12

pełnomocnika

zgromadzenia,

poza

–

w

prawa

zakresie

głosu

miejscem

w

zapewnienia

toku

walnego

odbywania

walnego

zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

korporacyjnego pod adresem www.corp‐gov.gpw.pl.
2. Zakres, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru
zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w punkcie

Spółka do tej pory nie zdecydowała się na wprowadzenie
zasady zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w
walnym zgromadzeniu, poza miejscem odbywania walnego

17.1. oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

zgromadzenia,

przy

wykorzystaniu

środków

komunikacji

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności

elektronicznej. Spółka rozważa możliwości przyjęcia stosowania

swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz

ww. zasady w przyszłości.

ochrony

praw

akcjonariuszy,

także

w

materiach

nie

regulowanych przez prawo. W związku z tym Spółka podjęła
niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania
zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na

zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu
przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio
lub wideo.

GPW.
W 2014 roku Zarząd Spółki stosował

Dobra Praktyka II.9a – w zakresie, w jakim odnosi się do

wszystkie zasady ładu

korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW z zastrzeżeniem następujących:

W 2014 roku Spółka zamieszczała na stronie internetowej
zapisy przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń w formie audio,
poza incydentalnym naruszeniem przedmiotowej zasady w dniu
11 kwietnia 2014 roku - z przyczyn technicznych przebieg obrad

Rekomendacja 5 – w zakresie, w jakim odnosi się do

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia

posiadania przez Spółkę polityki wynagrodzeń oraz zasad

2014 roku nie został w pełni zarejestrowany, w związku z czym

jej ustalania.

nagranie nie zostało zamieszczone na stronie internetowej

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej
ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
Rozważa natomiast możliwość stworzenia takiej polityki i zasad
w przyszłości. Zgodnie ze Statutem, zasady wynagradzania i
wysokość wynagrodzenia wszystkich członków Zarządu, z

Spółki, a w konsekwencji Spółka nie wypełniła w/w zasady
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Powyższe
naruszenie miało charakter incydentalny i w przyszłości Spółka
zamierza przestrzegać w/w zasady Dobrych Praktyk. Spółka
rozważa również możliwość zamieszczenia zapisu przebiegu

obrad Walnych Zgromadzeń w formie wideo w okresie

będzie

późniejszym.
Dobra Praktyka III.8 – w zakresie, w jakim odnosi się do
istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w
odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien
być

W przypadku gdy implementowanie zasad ładu korporacyjnego

stosowany

Załącznik

I

do

Zalecenia

Komisji

Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli

wymagać

dokonania

zmian

w

dokumentacji

korporacyjnej Spółki (Statut, regulamin Zarządu, regulamin
Rady Nadzorczej), Zarząd zainicjuje niezbędne działania w tym
kierunku.

Zarząd

zamierza

także

rekomendować

Radzie

Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu przestrzeganie wszystkich
zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z
wyjątkami wskazanymi powyżej. Należy podkreślić, iż decyzja

dyrektorów niewykonawczych.

co do przestrzegania części zasad określonych w Dobrych
W Spółce nie funkcjonują Komitety wskazane w Załączniku I do

Praktykach Spółek Notowanych na GPW należeć będzie do

zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., tj.

akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej.

Komisja ds. nominacji oraz Komisja ds. wynagrodzeń. Zgodnie
ze Statutem, Rada Nadzorcza może powołać komitety inne niż
komitet

audytu,

w

szczególności

komitet

nominacji

3. Główne
kontroli

i

wewnętrznej

odniesieniu

wynagrodzeń, a szczegółowe zadania oraz zasady powoływania

finansowych

i funkcjonowania tych komitetów określa Regulamin Rady

do

i

procesu
i

w

Grupie

zarządzania

systemów

ryzykiem

sporządzania

skonsolidowanych

w

sprawozdań
sprawozdań

finansowych

Nadzorczej.
Spółka przewiduje, iż Regulamin Rady Nadzorczej będzie
przewidywał

cechy stosowanych

obowiązek

składania

Spółce

przez

osobę

kandydującą do Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej,
niezwłocznie po ich powołaniu pisemnego oświadczenia o
spełnieniu kryteriów niezależności określonych w Załączniku II

Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w
odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych

sprawozdań

finansowych

składają

się

stosowane w Grupie uregulowania wewnętrzne, procedury oraz
narzędzia.

do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Do najważniejszych uregulowań i procedur w tym zakresie

dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących

należą polityki rachunkowości spółek Grupy uwzględniające

członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady

wspólne dla całej Grupy zasady rachunkowości. Dodatkowo, w

(Nadzorczej) oraz niezwłocznego informowania Spółki

w

Grupie funkcjonują zasady zamykania ksiąg i sporządzania

przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie

sprawozdań

uległa zmianie.

procedury kontroli oraz wzory pakietów konsolidacyjnych.

Dobra Praktyka IV.10 – w zakresie, w jakim Spółka
powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w
walnym

zgromadzeniu

przy

wykorzystaniu

środków

komunikacji elektronicznej, polegającego na (i) transmisji
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz
(ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu

Spółka do tej pory nie zdecydowała się na wprowadzenie
zasady zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji

zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz (ii) dwustronnej
czasie

rzeczywistym,

w

ramach

której

akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
O nieprzestrzeganiu ww. zasady Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW, Spółka poinformowała w Raporcie
bieżącym EBI nr 1/2014 z dnia 12 marca 2014 roku. Spółka
rozważa możliwości przyjęcia stosowania ww. zasady w
przyszłości.

harmonogramy,

Koordynacja procesów księgowych i sprawozdawczych jest
realizowana poprzez centralnie ulokowaną jednostkę zajmującą
się obsługą księgową spółek grupy oraz jednostkę zajmującą się
konsolidacją sprawozdań finansowych. Taka organizacja daje
możliwość

standaryzacji

i

optymalizacji

procesów.

Sprawozdawczość finansowa Grupy jest tworzona w oparciu o
księgowania dokonywane w obejmującym wszystkie podmiotów,
jednolitym systemie informatycznym klasy ERP.

decyzyjny stosowany do wyceny nieruchomości na dzień
bilansowy oraz procedura przeglądu prawnego nieruchomości.
4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio
znaczne pakiety akcji

elektronicznej, polegającego na (i) transmisji obrad walnego

w

uwzględniające

W ramach wyceny wartości aktywów funkcjonuje model

innym niż miejsce obrad.

komunikacji

finansowych

W

skład

akcjonariuszy

posiadających

bezpośrednio

lub

pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów

na

walnym

zgromadzeniu

Polskiego

Holdingu

Nieruchomości S.A., według stanu posiadania akcji i ich
procentowego udziału w kapitale zakładowy na dzień 16 marca
2015 roku, ujawnionych w zawiadomieniach doręczonych
Spółce w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach

wprowadzenia

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,
wchodzą:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną

dwudziestą

kapitału

zakładowego

umieszczenia

poszczególnych

najbliższego

Walnego

spraw

w

Zgromadzenia.

mogą
porządku

żądać
obrad

Uprawnienie

to

przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa dopóki

Akcjonariat

pozostaje on akcjonariuszem Spółki.”
Liczba akcji
32 655 617
2 342 475
2 188 915
9 295 037
46 482 044

Skarb Państwa
ING OFE
Aviva OFE
Pozostali
Razem
5. Posiadacze

papierów

% głosów na WZ
70,25%
5,04%
4,71%
20,00%
100,00%

wartościowych,

które

6. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu
Brak jest ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,
które wynikałyby ze Statutu oraz z innych wewnętrznych
regulacji Emitenta.
dają

specjalne uprawnienia kontrolne.

7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych Spółki

Statut Spółki przyznaje szczególne uprawnienia jednemu z

1.

akcjonariuszy – Skarbowi Państwa:

Akcje

spółek Warszawski Holding Nieruchomości

S.A., Intraco S.A. Budexpo Sp. z o.o. nie mogły być
przedmiotem obrotu przed dniem 16 lipca 2013

§ 15 ust. 6 Statutu

roku, z tym że akcje nabyte przez pracowników
„W okresie, w którym Skarb Państwa posiada powyżej 50%

pełniących funkcje Zarządu przed dniem 16 lipca

ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak długo jak

2014 roku.

przedmiotowe wymogi wynikają z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza
po

przeprowadzeniu

podstawie

postępowania

Rozporządzenia

w

kwalifikacyjnego

sprawie

2.

obrotu przed dniem 29 grudnia 2013 roku, z tym że

na

akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje

przeprowadzenia

Zarządu przed dniem 29 grudnia 2014 roku.

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu
w niektórych spółkach handlowych.”

Akcje Spółki Dalmor S.A. nie mogły być przedmiotem

3.

Wykonanie
warrantów

§ 25 ust. 2 Statutu

praw

wynikających

subskrypcyjnych

może

z

posiadania

nastąpić

nie

wcześniej po upływie niż 12 miesięcy od dnia objęcia
„W okresie, w którym Skarb Państwa posiada ponad 50%, lecz

warrantów.

mniej niż 100%, Akcji w kapitale zakładowym Spółki, zasady
wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, w
tym

Prezesa Zarządu, określa Walne Zgromadzenie,

zastrzeżeniem

4.

subskrypcyjnych wynosi 10 lat od podjęcia uchwały

z

emisyjnej z dnia 11 października 2011 roku.

przepisów Ustawy o wynagradzaniu osób

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.”

Termin wykonania praw wynikających z warrantów

5.

Rozporządzanie warrantami subskrypcyjnymi, w tym
ich zbycie oraz obciążenie wymaga zgody Spółki

§ 32 ust. 2 Statutu

wyrażonej na piśmie.
„Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i
odwoływania, w drodze pisemnego oświadczenia, jednego

8. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób
zarządzających oraz opis ich uprawnień

członka rady nadzorczej przez okres, w którym Skarb Państwa

Zarząd może liczyć od jednego do sześciu członków, w tym

jest akcjonariuszem Spółki. Niezależnie od powyższego Skarb

Prezesa Zarządu oraz, w przypadku Zarządu, do którego

Państwa zachowuje prawo do wyboru pozostałych członków

powołuje się więcej niż jedną osobę, Wiceprezesa oraz

rady

Powyższe

pozostałych członków Zarządu, wybieranych na okres wspólnej

obowiązuje od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na

kadencji przez Radę Nadzorczą. Możliwa jest zmiana liczby

rynku regulowanym.”

członków w trakcie trwania kadencji. Kadencja członków

nadzorczej

na

walnym

zgromadzeniu.

§ 32 ust. 7 Statutu
„Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na
piśmie pod adresem siedziby Spółki oraz do wiadomości
Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest
akcjonariuszem Spółki.”
§ 43 ust. 4 Statutu

Zarządu wynosi trzy lata.
Prezes

Zarządu

kieruje

pracami

Zarządu,

zwołuje

i

przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes

Zarządu może

upoważnić

zwoływania

innego

członka

Zarządu

do

i

przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.
Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 15 ust. 6 Statutu Spółki.

Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zgodnie z brzmieniem

przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. Rada

§ 28 ust. 1 pkt 9) Statutu przyjmowanie jednolitego tekstu

Nadzorcza

może

Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu przygotowywany jest

powodów.

Członek

zawiesić

członka

Zarządu

Zarządu

składa

z

rezygnację

ważnych
Radzie

Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki oraz do
wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb
Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

przez

Zarząd. Zmianę

Statutu

Zarząd

zgłasza

do

sądu

rejestrowego.
10.

Skład osobowy oraz zmiany, które w nim zaszły w
ciągu roku obrotowego oraz opis działania organów
zarządzających oraz nadzorujących Spółki oraz ich

Uprawnienia Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we

komitetów.

wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie

Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej spółki PHN S.A. trwa trzy

sprawy

lata. Pierwsza kadencja skończyła się w 2014 roku.

związane

z

prowadzeniem

spraw

Spółki,

nie

zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
kompetencji

Zarządu.

Wszyscy

członkowie

Zarządu

W dniu 1 stycznia 2014 roku w skład Zarządu wchodziło pięciu
członków:

są
Artur Lebiedziński – Prezes Zarządu

obowiązani
i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W

Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu

zakresie niewymagającym uchwały Zarządu, poszczególni

Rafał Krzemień –

członkowie

Sławomir Frąckowiak – Członek Zarządu

Zarządu

mogą

prowadzić

sprawy

Spółki

Członek Zarządu

samodzielnie, w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu.

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych

Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co

W dniu 28 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza powołała do

istotnych

Zarządu Spółki nowej kadencji Pana Artura Lebiedzińskiego na

zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować

stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Włodzimierza Stasiaka

będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku

na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych. Uchwały

finansowym

Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem odbycia Zwyczajnego

najmniej

kwartalnych

Spółki.

sprawozdań,

Rada

dotyczących

Nadzorcza

może

określić

Walnego Zgromadzenia za 2013 roku tj. w dniu 11 kwietnia

szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa powyżej.

2014 roku, w związku z udzieleniem powołanym osobom przez
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka
Zarządu

łącznie

z

prokurentem.

Jeżeli

Zarząd

jest

jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki
uprawniony jest jeden członek Zarządu. Powołanie prokurenta
wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. Tryb działania
Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, ustalony
przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do
składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania
zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby
działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Statutu

Emitenta

uchwały

Walnego

większością trzech czwartych głosów. Wniosek w sprawie
zmiany Statutu powinien być wnoszony wraz z uzasadnieniem i
opinią

Statutu). Obowiązek

Rady

Nadzorczej

przedłożenia

do

Spółki

(§

rozpatrzenia

49
i

zaopiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być
przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia wynika także
wprost z regulacji § 8 ust. 1 pkt 1.15 Regulaminu Rady
Nadzorczej Spółki, przyjętego uchwałą tego organu z dnia 11
października 2012 r. nr 41/10/2012.

Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana
Mateusza

Matejewskiego

do

czasowego

wykonywania

czynności Wiceprezesa Zarządu – Członka Zarządu ds.
Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące. Następnie w dniu 6 lutego 2015 roku
Rada Nadzorcza powołała Pana Mateusza Matejewskiego na
stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania
Aktywami

Nieruchomościowymi

Polskiego

Holdingu

Nieruchomości S.A. W związku z powyższym w dniu 6 lutego
2015 roku Pan Mateusz Matejewski złożył rezygnację z

W dniu 1 stycznia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej

wymaga

Zgromadzenia (§ 48 ust. 5 pkt. 4 Statutu). Uchwała zapada

pisemną

obowiązków w 2013 roku. W dniu 20 października 2014 roku

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

9. Zasady zmiany statutu Spółki
Zmiana

Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium za wykonywanie

wchodziły następujące osoby:
Józef Banach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Izabela Felczak-Poturnicka – Wiceprzewodniczący
Nadzorczej
Marzena Kusio – Sekretarz Rady Nadzorczej
Antoni Leonik – Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Matejewski – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Marczuk – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Melnarowicz – Członek Rady Nadzorczej

Rady

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2014 roku

Zarządu. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej

powołało w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym

wynoszącą trzy lata: Pana Józefa Banacha, Panią Izabelę

trybie, określonym w Regulaminie Zarządu.

Felczak-Poturnicką, Panią Marzenę Kusio, Pana Krzysztofa
Melnarowicza,

Pana

Antoniego

Leonika,

Pana

Marcina

Marczuka oraz Pana Mateusza Matejewskiego. W dniu 6 lutego
2015 roku Pan Mateusz Matejewski, w związku z powierzeniem
mu funkcji Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania
Aktywami Nieruchomościowymi, złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym
lub

przy

środków

wykorzystaniu

bezpośredniego

porozumiewania się na odległość.

Opis działanie organów zarządzających

Działanie organów nadzorujących

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające
zakres zwykłych czynności Spółki.

Zasady

działania

Rady

Nadzorczej

poza

przepisami

powszechnie obowiązującymi – regulowane są przez Statut

Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:

Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich

1)

ustalenie Regulaminu Zarządu,

2)

ustalenie Regulaminu Organizacyjnego,

3)

tworzenie i likwidacja oddziałów,

4)

powołanie prokurenta,

5)

zaciąganie kredytów i pożyczek,

dziedzinach jej działalności.
Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:
1)

ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w
zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego

6)

7)

przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz

sprawozdania finansowego Grupy oraz sprawozdania z

strategicznych planów wieloletnich,

działalności Grupy,

nabywanie

(obejmowanie)

lub

rozporządzanie

przez

2)

Spółkę następującymi składnikami majątku:
(a)

(b)

nieruchomościami,

użytkowaniem

wieczystym

3)

Walnemu

Zgromadzeniu

pisemnego

sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt

innymi

1) i 2),

niż

nieruchomości

składnikami

akcjami,

udziałami

uczestnictwa

w

lub

4)
innymi

spółkach,

o

wartości

5)

rzeczowym

na

kwotę

(sumę

określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd
rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy
oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki i Grupy,

obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o
których mowa w pkt 7 powyżej, ograniczonym prawem

wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego,

tytułami

przekraczającej 200.000,00 EURO,
8)

składanie

lub udziałami w nieruchomościach,

rzeczowych aktywów trwałych,
(c)

ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub
pokrycia straty,

6)

zabezpieczenia)

zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki i
Grupy,

przekraczającą 200.000,00 EURO,
7)
9)

zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione

zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych
Spółki i Grupy,

umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione
zobowiązań o wartości przekraczającej 200.000,00 EURO,
10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady
Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia,
11) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w

8)

uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

9)

przyjmowanie

jednolitego

tekstu

Statutu

Spółki,

przygotowywanego zgodnie z postanowieniami § 57 ust. 3,
10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
11) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego,

których Spółka posiada akcje lub udziały, wypłata zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy.

12) zatwierdzanie zasad wynagradzania członków organów
spółek z Grupy.

Opracowywanie planów, o których mowa w pkt 6 i przedkładanie
ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi

Sekretarza Rady. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala

zgody na:

Walne Zgromadzenie.

1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez

Zgodnie z § 32 ust. 4 Statutu, w sytuacji, w której w skład Rady
Nadzorczej

Spółkę następującymi składnikami majątku:
(a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub

w

wyniku

wygaśnięcia

mandatów

niektórych

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie)
wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba ustalona

udziałami w nieruchomościach,

przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej pięciu
(b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych

członków, taka Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania

aktywów trwałych,

ważnych uchwał.

(c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa

w spółkach, o wartości równej lub przekraczającej

miesiące. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest

500.000,00 EURO,

zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej

2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria,
o których mowa w pkt 1 powyżej, ograniczonym
prawem rzeczowym na kwotę (sumę zabezpieczenia)

połowy

jej

członków,

Wiceprzewodniczącego

w
Rady

tym

Przewodniczącego

Nadzorczej.

Uchwały

lub
Rady

Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos

przekraczającą 500.000,00 EURO,

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3) wystawianie weksli,
Członkowie

Rady

Nadzorczej

mogą

brać

udział

w

4) zawieranie przez Spółkę umów, których zamiarem jest

podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na

darowizna lub zwolnienie z długu oraz innych umów

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

niezwiązanych

z

przedmiotem

działalności

Oddanie

gospodarczej Spółki określonym w

Statucie, w

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady

szczególności umów sponsoringu, których wartość

głosu

na

piśmie

nie

może

dotyczyć

spraw

Nadzorczej.

przekracza równowartość kwoty 5.000,00 EURO,
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym
5) udzielanie

przez

Spółkę

poręczeń

i

gwarancji

podmiotom innym niż spółki z Grupy,
6) zawieranie

przez

Spółkę

lub

przy

wykorzystaniu

środków

bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4

innych,

niż

wyżej

Kodeksu

Spółek

Handlowych,

z

wyjątkiem

wyborów

wymienione, umów lub zaciąganie innych, niż wyżej

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,

wymienione zobowiązań - o wartości równej lub

powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w

przekraczającej 500.000,00 EURO, przy czym nie

czynnościach tych osób. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga

wymaga wyrażenia zgody zawieranie przez Spółkę

uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały

umów, ze spółkami z Grupy;

wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Podjęte w tym trybie
uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu

7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do

Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
Komitet Audytu

dziewięciu członków, którzy są powoływani przez Walne
Zgromadzenie na wspólną, trzyletnią kadencję. Zgodnie z § 32

Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego

ust.

do

wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej

powoływania i odwoływania, w drodze pisemnego oświadczenia,

jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w

jednego członka Rady Nadzorczej przez okres, w którym jest on

rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i

akcjonariuszem Spółki.

posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji

2

Statutu,

Skarb

Państwa

będzie

uprawniony

finansowej. Rada Nadzorcza, która liczy pięciu członków, może
Niezależnie od powyższego uprawnienia, Skarb Państwa

wykonywać zadania komitetu audytu.

zachowuje także prawo do wyboru pozostałych członków rady
określone

Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w

uprawnienia Skarbu Państwa weszły w życie z chwilą

szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe

dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów

nadzorczej

na

Walnym

Zgromadzeniu.

Wyżej

określa Regulamin Rady Nadzorczej.
Przewodniczącego

Rady

Nadzorczej

wyznacza

Walne

Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym
posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i

W dniu 16 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady
Nadzorczej Spółki, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie
powołania komitetu audytu Rady Nadzorczej oraz wyboru

członków takiego komitetu. W skład komitetu audytu Rady

4)

Nadzorczej I kadencji weszło trzech członków Rady Nadzorczej:
Pan Józef Banach, Pani Izabela Felczak-Poturnicka i Pan
Marcin Marczuk. W dniu 9 maja 2014 roku, na podstawie

na

żądanie

pisemne

Skarbu

Państwa,

dopóki

pozostaje on akcjonariuszem Spółki.
Do

kompetencji

Walnego

Zgromadzenia

należą

w

szczególności:

Uchwały Rady Nadzorczej, do składu komitetu audytu Rady
Nadzorczej II kadencji wybrani zostali następujący członkowie

1)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu

Rady Nadzorczej: Pan Józef Banach, Pani Izabela Felczak-

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

Poturnicka, Pani Marzena Kusio i Pan Marcin Marczuk.

za ubiegły rok obrotowy;

Józef Banach spełnia kryteria wynikające z art. 86 ust. 4 Ustawy
o Biegłych Rewidentach.

2)

podział zysku albo pokrycie straty;

3)

udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

obowiązków;
1.

nadzór nad komórkami organizacyjnymi zajmującymi
4)

się audytem wewnętrznym;

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub

2.

monitorowanie

procesu

sprawozdawczości

sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

finansowej;
5)
3.

monitorowanie

skuteczności

systemów

kontroli

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub
jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich

wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania

ograniczonego prawa rzeczowego;

ryzykiem;
4.

5.

6)

zmiany Statutu;

finansowej;

7)

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i

8)

połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;

9)

rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;

monitorowanie

wykonywania

czynności

rewizji

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, w tym w przypadku świadczenia na

10) rozpatrywanie

rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;

i

rozstrzyganie

wniosków

przedstawionych przez Radę Nadzorczą; oraz
6.

11.

rekomendowanie

Radzie

Nadzorczej

podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

11) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego

do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej

Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami

spółki.

Statutu.

Zasady działania Walnego Zgromadzenia i

jego

Prawo głosu

zasadnicze uprawnienia oraz opis praw i sposobu ich

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Walne

wykonywania

Zgromadzenie

Walne

Zgromadzenie

działa

Regulaminem

Walnego

szczególności

zasady

zgodnie

ze

Zgromadzenia
działania

Statutem
określającym

Walnego

oraz
w

Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Emitenta.
Zgromadzenie

obraduje

jako

ważne

bez

względu

na

liczbę

reprezentowanych na nim akcji.
Prawa zgłaszania Spółce projektów uchwał

Zgromadzenia,

prowadzenia obrad, podejmowania uchwał. Regulamin Walnego

Walne

jest

zwyczajne

lub

nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w
siedzibie Spółki w Warszawie lub w innym miejscu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcjonariusz

lub

akcjonariusze

Spółki

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

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1)

projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

z własnej inicjatywy,

Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania

2)

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

finansowego

3)

na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów

na zasadach określonych we właściwych przepisach

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

Kodeksu Spółek Handlowych,

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej

oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed

Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne

Walnym Zgromadzeniem.

Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób

Prawo do uzyskania informacji

powołania

Rady

Nadzorczej.

W

takim

przypadku

tryb

Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki,

przewidziany w Statucie Spółki nie znajdzie zastosowania, a

podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego żądanie

akcjonariusze będą stosować procedurę przewidzianą

informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla

Kodeksie Spółek Handlowych. Mechanizm takiego wyboru jest

oceny

Walnego

następujący: całkowita liczba akcji Spółki jest dzielona przez

Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody,

pięć (tj. całkowita liczba członków Rady Nadzorczej wybierana w

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym

trybie głosowania oddzielnymi grupami). Akcjonariusze, którzy

Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany

reprezentują taką liczbę akcji, mogą utworzyć oddzielną grupę

udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od

celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą

dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania podczas

głosować przy wyborze innych członków. Jeżeli po głosowaniu

Walnego Zgromadzenia.

w trybie głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej

sprawy

objętej

porządkiem

obrad

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to
wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej albo
spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez
ujawnienie

tajemnic

technicznych,

handlowych

lub

organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może

w

pozostaną nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie
uczestniczyli w utworzeniu żadnej grupy, będą uprawnieni do
wyboru

pozostałych

członków

Rady

Nadzorczej

zwykłą

większością głosów.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia

odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji
mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej,

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał
podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa o

cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności
Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny być
przekazane do publicznej

wiadomości

uchwały.

w formie raportu
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź

bieżącego.

dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji

celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być zaskarżona

podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw

w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o

do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o

uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego

zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek taki

Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od

należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego

dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w

Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.

terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Akcjonariusz

może

również

złożyć

wniosek

do

sądu

rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji
udzielonych

innemu

akcjonariuszowi

poza

Walnym

Zgromadzeniem. Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach
Spółka będzie obowiązana przekazać

w formie raportu

bieżącego informacje udzielone akcjonariuszowi w następstwie
zobowiązania Zarządu przez sąd rejestrowy w przypadkach, o

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być
zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego przeciwko
Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały. Powództwo o
stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia,
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia
uchwały.

których mowa powyżej.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub

Prawo żądania wydania odpisów wniosków

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu

Zgromadzenia przysługuje:

odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy

1)

członkom tych organów;

złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno
nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym

2)

Zgromadzeniem.

głosowania oddzielnymi grupami

sprzeciwu;
3)

Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej
piątą

kapitału

akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko
uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze

jedną

Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym

zakładowego

Spółki,

wybór

Rady

akcjonariuszowi
niedopuszczonemu
Zgromadzeniu; oraz

Spółki
do

udziału

bezzasadnie
w

Walnym

4)

akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na
Walnym

Zgromadzeniu,

jedynie

w

przypadku

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem
obrad.
Zmiana praw akcjonariuszy Spółki
Zmiana praw posiadaczy Akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów
oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto uchwała
dotycząca

zmiany

Statutu,

świadczenia

zwiększająca

akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa przyznane
osobiście akcjonariuszom Spółki, wymaga zgody wszystkich
akcjonariuszy Spółki, których dotyczy.
Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadających co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może
podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt
Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem
Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w
tym

żądać

celu

zwołania

nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej
uchwały

w

porządku

obrad

najbliższego

Walnego

Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie do Zarządu
najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia

żądania

Zarządowi

nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po
wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do
zwołania

nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta
do spraw szczególnych powinna określać w szczególności:
1.

oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na
którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;

2.

przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku,
chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na
ich zmianę.

