RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO,
W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. W 2007 ROKU

podst. prawna § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy

1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku
Od początku 2007 roku Emitent deklarował stosowanie 47 z 48 obowiązujących w 2007 roku zasad ładu
korporacyjnego, objętych dokumentem pt. „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, w tym
stosowanie jednej z zasad w niepełnym zakresie.
Zasadą stosowaną w niepełnym zakresie była zasada nr 20. Postanowienia Statutu Spółki nie
obejmowały w tym czasie obowiązku wyraŜania zgody większości niezaleŜnych członków Rady
Nadzorczej na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez podmioty powiązane ze Spółką na rzecz
Członków Zarządu. Zasadą niestosowaną wówczas była zasada nr 24, stanowiąca, iŜ informacja o
osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym
akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie.
Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich
upubliczniania.”
– Emitent uzasadniał to zdaniem Zarządu, zgodnie z którym stosowna liczba członków Rady Nadzorczej
była Członkami niezaleŜnymi i nie ma potrzeby ujawniania ewentualnych powiązań pozostałych
członków Rady Nadzorczej.
Rok 2007 był ukierunkowany taką na zmianę stosowania zasad ładu korporacyjnego, by osiągnąć 100%
ich wypełnianie.
18 maja 2007 roku Spółka deklarowała juŜ stosowanie w całości 47 z 48 zasad – dokonała stosownych
zmian w Statucie, by w pełni realizować zasadę nr 20.
W drugim półroczu 2007 roku Spółka opublikowała w Prospekcie emisyjnym Spółki informacje o
powiązaniach członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami znaczącymi i Spółką, wypełniając tym
samym zasadę nr 24.
2. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadniczych uprawnień oraz praw
Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
które są publicznie dostępne.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie w terminie określonym w
ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą sprawy zastrzeŜone w Kodeksie spółek handlowych,
innych przepisach oraz Statucie, z zastrzeŜeniem ust. 2, a w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów
Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz upowaŜnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1
pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
Nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub uŜytkowaniu
wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, kaŜdy członek Rady Nadzorczej a takŜe
akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia Ŝądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych moŜe
Ŝądać zwołania Walnego Zgromadzenia. JeŜeli zwołanie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni,
osoba Ŝądająca moŜe na koszt Spółki zwołać Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich
nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwołano w sposób
określony powyŜej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego
zwołania osoba, która Ŝądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana.
Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników Zgromadzenia. Otwierający Zgromadzenie
sporządza listę kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone przez
uczestników Zgromadzenia są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyraŜą zgodę
na kandydowanie.
Uczestnicy dokonują wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym oddając głos na jednego
kandydata. Liczenie głosów przy wyborze Przewodniczącego odbywa się przez osoby wskazane przez
osobę otwierającą Zgromadzenie. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę
głosów.
Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza osobę wybraną
Przewodniczącym oraz przekazuje jej kierowanie obradami.
Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami
prawa, Statutem i Regulaminem.
Do zadań Przewodniczącego naleŜy w szczególności:
−
zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
−
udzielanie głosu;
−
wydawanie zarządzeń porządkowych;
−
czuwanie nad spójnością podejmowanych uchwał;
−
zarządzanie głosowań, zarządzanie w razie potrzeby wydawania kart do głosowania, czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
−
rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
−
w przypadku nieobecności Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej przedstawienie wyjaśnienia
powyŜszej nieobecności.
Przewodniczący moŜe zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy powinny być zarządzane
przez Przewodniczącego w taki sposób, Ŝeby posiedzenie Zgromadzenia moŜna było zakończyć w dniu
jego rozpoczęcia.
Przewodniczący moŜe wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których naleŜą w szczególności:
−
zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
−
wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
−
dodatkowy zapis przebiegu obrad;
−
rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu kolejnego Zgromadzenia.

Ogólne zasady dot. sposobu działania Walnego Zgromadzenia brzmią następująco:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba Ŝe
Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
2. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej
porządkiem dziennym moŜe nastąpić jedynie z waŜnych i rzeczowych powodów, na umotywowany
wniosek.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów
Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i
prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej waŜności
bezwzględnej większości głosów oddanych.
W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości
Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie toŜsamości podmiotowej Uczestników:
−
w Zgromadzeniu moŜe po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników pod warunkiem, Ŝe
znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
−
obecny i zgadzający się pełnić nadal tę funkcję Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem
przerwy przewodniczy w dalszym ciągu obradom; w przeciwnym razie przeprowadza się powtórnie
wybór Przewodniczącego,
−
Przedstawicielami mogą być inne osoby, w takiej sytuacji powinny złoŜyć dokument pełnomocnictwa
lub inny dokument upowaŜniający do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu,
−
prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu
spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu
Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu rozpoczęcia obrad po przerwie.
Z zastrzeŜeniem § 14 ust. 2 i 3 Statutu Zgromadzenie moŜe zmienić kolejność obrad, usunąć z niego
określone sprawy a takŜe wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie, z zachowaniem wymogów
prawa.
Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga ogłoszenia w sposób przewidziany dla
zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z tym, Ŝe Zgromadzenie
będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały
podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, Ŝe Zgromadzenie zostało przerwane.
Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w
osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
Do kaŜdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w jego
danej części.

Prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonywania w 2007 roku
Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą złoŜyć na ręce Zarządu
Ŝądanie w pisemnej formie zwołania Zgromadzenia jak równieŜ umieszczenia poszczególnych spraw w
porządku obrad najbliŜszego Zgromadzenia, nie później niŜ na miesiąc przed proponowanym terminem
Zgromadzenia.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne
istotne materiały Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania a następnie przedstawia je
Akcjonariuszom z opinią Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z tymi materiałami w
siedzibie Spółki w ciągu nie mniej niŜ trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających
Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 a takŜe w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w
Ŝądaniu, a jeŜeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliŜszym terminie,
umoŜliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają:
−
Akcjonariusze, którzy złoŜą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot
prowadzący ich rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, w szczególności w sposób i w terminie wskazanym w ogłoszeniu;

−
uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, jeŜeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed
odbyciem Zgromadzenia;
−
właściciele akcji na okaziciela, jeŜeli dokumenty akcji zostaną złoŜone w spółce co najmniej na
tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem;
−
właściciele akcji na okaziciela na podstawie zaświadczeń wydanych na dowód złoŜenia akcji u
notariusza, w banku, lub domu maklerskim wskazanym w ogłoszeniu pod warunkiem, Ŝe w treści
zaświadczenia będą wymienione numery dokumentów akcji oraz zapis, Ŝe akcje nie będą wydane przed
zakończeniem Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu, głosowania, stawiania
wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Zgromadzeniu. Biegły rewident
świadczący usługi na rzecz Spółki, powinien uczestniczyć w Zgromadzeniu, jeŜeli przedmiotem obrad
mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na
Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym
Zgromadzeniu. W obradach mogą równieŜ brać udział prokurenci i eksperci zaproszeni przez podmiot
zwołujący Zgromadzenie.
Lista akcjonariuszy jest podpisanym przez Zarząd spisem Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo
uczestnictwa w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce
zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę posiadanych akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba
fizyczna moŜe podać swój adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Lista akcjonariuszy zostaje wyłoŜona do wglądu w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu, przez trzy dni
powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00, a takŜe w miejscu i w
czasie obrad Zgromadzenia.

Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do
Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i
interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności
naduŜywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw
akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez waŜnych powodów składać
rezygnacji ze swej funkcji, nie moŜe teŜ bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu
Walnego Zgromadzenia.
Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do
Zgromadzenia.
Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy
uwzględnieniu faktu, Ŝe obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z
przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie
moŜe być dokonywane w sposób inny niŜ wynikający z tych przepisów.
Udzielanie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki informacji, o których mowa jest w ust. 18
odbywać się będzie według następujących zasad:
−
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes
udzielać będzie Akcjonariuszom na ich Ŝądanie informacji dotyczących Spółki, jeŜeli jest to uzasadnione
dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
−
Prezes Zarządu Spółki lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes moŜe odmówić udzielenia informacji
w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo Spółce
zaleŜnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa spółek; mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie odpowiedzialności
karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
−
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki moŜe odmówić udzielenia informacji na Walnym
Zgromadzeniu, przygotowując i przekazując ją Akcjonariuszom na piśmie w terminie dwóch tygodni od
dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
−
Prezes Zarządu Spółki lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes moŜe udzielić Akcjonariuszom
informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z pkt 2.
−
Informacje przekazane w trybie określonym w pkt 4, powinny zostać ujawnione przez Prezesa
Zarządu Spółki lub upowaŜnionego przez niego Wiceprezesa na piśmie w materiałach przedkładanych
najbliŜszemu Walnemu Zgromadzeniu. W ramach ujawnionych materiałów powinna zostać równieŜ

podana data przekazania informacji oraz osoba, której przekazano informacje. Materiały mogą nie
obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego
Zgromadzenia.

3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich
komitetów;
Skład osobowy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w 2007 roku
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 01.01.2007 r. był następujący:
1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego
3. Romuald Szperliński - Sekretarz
4. dr Jacek Koczwara
5. Leon Stanisław Komornicki
6. dr Janusz Steinhoff
Komitet Audytu – od początku 2007 roku działał w składzie
- pan Jacek Koczwara – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- pan Karol Działoszyński – Członek.
Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach
właściwego wdraŜania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli
wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.
16 kwietnia 2007 r. Zarząd powziął informację o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Emitenta z dniem 15 maja 2007 r. pana dr Jacka Koczwary. Rezygnacja pana Jacka Koczwary została
umotywowana obowiązkami zawodowymi.
W związku z powyŜszą rezygnacją w dniu 16 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza przekazała obowiązki
Przewodniczącego Komitetu Audytu panu Karolowi Działoszyńskiemu oraz powołała w skład Komitetu
Audytu pana Romualda Szperlińskiego. (Rb nr 10/2007)
14 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na nową,
trzyletnią kadencję panów Jacka Gulińskiego, Tomasza Kozioła i Janusza Steinhoffa; (Rb nr 28/2007)
Następnie 17 sierpnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej
nowej kadencji panów: Piotra Gosienieckiego, Karola Działoszyńskiego, Romualda Szperlińskiego oraz
Leona Komornickiego.
Rada Nadzorcza w głosowaniu obiegowym zakończonym w dniu 20 sierpnia 2007 r. dokonała wyboru
władz Rady Nadzorczej i składu Komitetu Audytu. Od tego dnia do 31.12.2007 Rada Nadzorcza działała
w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący
Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu Audytu
Romuald Szperliński – Sekretarz, Członek Komitetu Audytu
prof. Jacek Guliński
Leon Stanisław Komornicki
Tomasz Kozioł
dr Janusz Steinhoff

Zasady działania Rady Nadzorczej w 2007 r.
Rada Nadzorcza działa na podstawie publicznie dostępnych: Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji
trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do
wyboru członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji
trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do
wyboru członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 16 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜą sprawy zastrzeŜone w Kodeksie spółek
handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:
−
wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
−
ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz
reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
−
wyraŜanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w
rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zaleŜnym a takŜe z członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;
−
ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
−
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
−
zwięzła ocena sytuacji Spółki;
−
składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której
mowa w pkt 4), 5) i 6).
−
Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,
−
Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,
−
Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów
rocznych – budŜetu Spółki.

Zasady Działania Komitetu Audytu w 2007 r.
Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady
Nadzorczej. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej
wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet
Audytu.
Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach
właściwego wdraŜania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli
wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Do zadań
Komitetu Audytu naleŜy w szczególności: nadzorowanie polityki finansowej oraz wewnętrznej Spółki.
Komitet Audytu składa się z dwóch członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych
przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie
Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Dwóch Członków Komitetu Audytu ma status
niezaleŜnych, a jeden z nich posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
W skład Komitetu Audytu wchodzą:
1. Jacek Koczwara - Przewodniczący Komitetu Audytu.
2. Karol Działoszyński - Członek Komitetu Audytu.
Posiedzenia Komitetu Audytu odbywały się w roku 2007
opublikowaniem przez Spółkę sprawozdania finansowego za 2007 rok.
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Pracami Komitetu kierował Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawował on równieŜ nadzór
nad
przygotowywaniem
porządku
obrad,
organizowaniem
dystrybucji
dokumentów
i
sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu. Posiedzenia odbywały się na skutek zwołania
dokonanego przez Przewodniczącego Komitetu Audytu,
który
zapraszał
na
posiedzenia członka Komitetu Audytu oraz zawiadamiał o posiedzeniu wszystkich pozostałych Członków
Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mieli prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Komitetu Audytu.

Komitet Audytu działał kolegialnie. Wszelkie wnioski formułowane były w postaci uchwał Komitetu. Uchwały
Komitetu Audytu podejmowane były zwykłą większością głosów oddanych.
Komitet Audytu złoŜył Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Zasady Działania Zarządu w 2007 r.
Działanie Zarządu Spółki w 2007 r. opierały się na właściwych przepisach prawa, postanowieniach Statutu
Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na Regulaminie Zarządu. Zarząd Spółki prowadził
sprawy Spółki i reprezentował Spółkę.
Zarząd Spółki składał się z czterech Członków Zarządu: Prezesa i trzech Wiceprezesów Zarządu.
Do reprezentowania Spółki uprawniony był: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj współdziałający ze sobą
członkowie Zarządu lub członek Zarządu współdziałający z Prokurentem.
Zarząd powoływany został przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji W toku kadencji – w 2007
roku - Zarząd w drodze kooptacji powołał dwóch członków: Pana Mirosława Marka i Pana Janusza
Wiśniewskiego. Kooptacja dodatkowych Członków nastąpiła uchwałą Zarządu przy uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej.
Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
Z zastrzeŜeniem wyjątków, Członków Zarządu obowiązywał zakaz konkurencji. W szczególności nie mogli
oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego
członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.
Zarząd Spółki prowadził wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeŜone uchwałami
Walnego Zgromadzenia, Statutem lub przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej oraz reprezentował Spółkę. Zarząd w szczególności kierował bieŜącą działalnością Spółki,
reprezentował ją we wszystkich czynnościach sądowych lub pozasądowych, prowadził wszelkie spraw Spółki
i zarządzał jej majątkiem w zakresie zwykłego zarządu.
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu działali w granicach uzasadnionego
ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie
Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes Spółki. Przy ustalaniu
interesu Spółki wzięto pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy,
wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej
działalności gospodarczej.

Decyzje Zarządu podejmowane były w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadały zwykłą większością
głosów oddanych i były podejmowane w formie pisemnej.
Posiedzenia Zarządu odbywały się nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie, w terminie ustalonym przez
Członków Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządzano protokoły. Protokoły przechowywane są w siedzibie
spółki – w Biurze Zarządu.
Zarząd Spółki w terminach zakreślonych w przepisach prawa sporządził sprawozdanie finansowe za rok
2007 oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
Zarząd informował Radę Nadzorczą o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogły mieć wpływ na
sytuację majątkową Spółki, jak i na zakres jej działalności.

Skład osobowy Zarządu w 2007 roku
Skład Zarządu Spółki trzeciej kadencji w dniu 01.01.2007 r. przedstawiał się następująco:
1. Andrzej Głowacki
– Prezes Zarządu,
2. Anna Szymańska
– Wiceprezes Zarządu.
pani Anna Olszowa – Prokurent (prokura samoistna) Dyrektor Finansowy, a od 1 sierpnia 2007 r.
Dyrektor Zarządzający Spółki.

1 lutego 2007 r. uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w skład Zarządu powołany został pan
Mirosław Marek (Rb nr 1/2007).
6 listopada 2007 r. w skład Zarządu Emitenta powołano pana Janusza Wiśniewskiego (rb 61/2007 i rb
nr 62/2007).

4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Odpowiedzialność za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w zakresie sporządzania
zarówno sprawozdań finansowych, jak i raportów okresowych, ponosi Zarząd spółki.
Jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych
sprawozdań finansowych jest weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezaleŜnego audytora
zewnętrznego. Audytor posiada pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji sprawozdań
finansowych od Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki.
Do zadań audytora zewnętrznego naleŜy przede wszystkim: przegląd półrocznego jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej.
Audytor zewnętrzny sporządza raport z przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz wydaje opinie i
sporządza raport na temat rocznych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej. Z opiniami i
raportami zapoznaje się Komitet Audytu i Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego
spółki i grupy kapitałowej.
Dodatkowym elementem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest wewnętrzna kontrola
sprawowana przez Audytora Wewnętrznego. Audytor Wewnętrzny okresowo ocenia jakość systemów
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych.
Na podstawie opinii i raportów przedstawionych przez audytorów zewnętrznych, jak i Audytora
Wewnętrznego Zarząd stwierdza, iŜ na 31 grudnia 2007 r. nie istniały słabości, które mogłyby w sposób
istotny wpłynąć na rzetelność, jasność i prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych.

