
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2018 ROKU 

 

1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku 

Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu obowiązującym od 2016 r. 
stanowi załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. Spółka 
starała się stosować wszystkie zasady oraz rekomendacje w celu umocnienia transparentności i 
podnoszenia jakości komunikacji z inwestorami. 

Rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego wymienione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 
na GPW 2016”  zostały zamieszczone na stronie: 

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki 

a ich pełna treść pod następującym linkiem: 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf 

 

Spółka dominująca DGA S.A. dokładała wszelkich starań, aby stosować zalecane rekomendacje 
wymienione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. W celu realizacji przejrzystej i 
efektywnej polityki informacyjnej, zapewniającej szybki i bezpieczny dostęp do informacji 
akcjonariuszom, analitykom i inwestorom wykorzystywała zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne 
technologie przekazywania informacji o Spółce.  

Spółka w 2018 r. przestrzegała wszystkich obowiązujących i wymaganych zasad (reguł) objętych 
„Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”  z wyjątkiem odstąpienia od następujących 
rekomendacji i zasad, które zostały opatrzone odpowiednim komentarzem DGA S.A.: 

a) II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej 
spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między 
innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.  
 
Komentarz spółki: W spółce głównymi kryteriami wyboru członków zarządu lub rady 
nadzorczej są wykształcenie, wiedza i doświadczenie, kompetencje oraz wszechstronność 
kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, jak wiek, czy płeć nie 
powinny stanowić decydujących wyznaczników w powyższym zakresie. 
 

b) IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce 
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 
niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:  
- transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż 
miejsce obrad walnego zgromadzenia,  
- wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia.  
 
Komentarz spółki: Nie stosowanie ww. rekomendacji ładu korporacyjnego wynika z ryzyka 
natury techniczno-prawnego związanego z możliwością niewłaściwej identyfikacji 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, jak również ryzyka 



dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i płynności komunikacji elektronicznej oraz 
ewentualnego podważenia podjętych uchwał. 
 

c) I.Z.1.15. informacje zawierające opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w 
odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie 
elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie 
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w 
danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki 
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji 
 
Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki 
oraz jej kluczowych menedżerów. Emitent dokłada jednak starań, aby w Spółce zatrudniane 
były osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe. Inne czynniki, w tym płeć nie stanowią w ocenie Spółki wyznacznika w powyższym 
zakresie. 
 

d) I.Z.1.16. informacje na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie 
później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia 
 
Komentarz spółki: Spółka nie planuje przeprowadzania transmisji obrad walnego 
zgromadzenia z uwagi na koszty związane z wdrożeniem takiego rozwiązania. 
 

e) I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo 
 
Komentarz spółki: Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu 
obrad walnego zgromadzenia z uwagi na koszty zorganizowania, przeprowadzenia i rejestracji 
obrad. Ponadto Emitent nie stosuje zapisów audio/wideo ze względu na fakt, iż zapisy takie 
obejmują ujawnienie wizerunku osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Osoby te nie 
mają charakteru publicznego. W związku z powyższym upublicznienie wizerunku osób 
uczestniczących w walnym zgromadzeniu rodziłoby ryzyko posądzenia o nieuprawnione 
wykorzystanie wizerunku. 

 

f) II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.  
 
Komentarz spółki: Statut, jak i dokumenty wewnętrzne spółki nie zawierają ograniczeń w 
tym zakresie. Spółka stosuje w tym zakresie przepisy prawa, czyli art. 380 KSH. 
 

g) III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt 
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a 
także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub 
komitetu audytu.  
 
Komentarz spółki: W spółce nie wyodrębniono specjalnych komórek zajmujących się 
zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance. Niemniej jednak podmioty 
doradztwa prawnego, z którymi współpracuje spółka oraz audytorzy zewnętrzni mają 
możliwość bezpośredniego raportowania do rady nadzorczej lub komitetu audytu. 
 



h) III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w 
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 
wewnętrznego.  
 
Komentarz spółki: W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz 
nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką. 
 

i) IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  
 
Komentarz spółki: Spółka nie planuje przeprowadzania transmisji obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym z uwagi na koszty związane z wdrożeniem takiego 
rozwiązania. 
 

j) V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może 
dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu 
interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między 
innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także 
zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy 
objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.  
 
Komentarz spółki: Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych 
określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także 
zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka 
zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość wdrożenia w 
przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych. 

 

Poniżej przedstawiono rekomendacje i zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, 
które nie dotyczą DGA S.A.: 

a) I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym 
charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat 
prowadzonej polityki w tym zakresie.  
 
Komentarz spółki: Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej 
o zbliżonym charakterze na podstawie długoterminowych umów. Działalność sponsoringowa 
lub charytatywna ma w spółce miejsce, jednak ogranicza się ona do nie mających charakteru 
stałego działań incydentalnych i niepowtarzalnych. 
 

b) IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez 
spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach 
różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw 
po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w 
których są one notowane.  
 
Komentarz spółki: Papiery wartościowe Spółki są notowane tylko na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 

 



c) VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie 
jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.  
 
Komentarz spółki: W Radzie Nadzorczej nie ma wyodrębnionego komitetu ds. 
wynagrodzeń. 
 

d) I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w 
okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. 
 
Komentarz spółki: Spółka w ostatnich 5 latach nie publikowała prognoz finansowych. 
 

e) I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, 
zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w 
zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki 
spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter 
i zakres prowadzonej działalności.  
 
Komentarz spółki: Akcje spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub 
mWIG40, a za stosowaniem zasady nie przemawia również struktura akcjonariatu i zakres 
prowadzonej działalności. 

 

f) VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać 
poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, 
długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla 
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  
 
Komentarz spółki: W Spółce nie ma uchwalonych programów motywacyjnych. 
 

g) VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z 
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w 
ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami 
spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.  
 
Komentarz spółki: W Spółce nie ma uchwalonych programów motywacyjnych. 

 

DGA S.A. nie wyklucza możliwości zastosowania się do rekomendacji i zasad, od których odstąpiła 
w przyszłych okresach.  

 

Raport dotyczący zasad ładu korporacyjnego w DGA S.A. jest ogólnie dostępny na stronie 
internetowej, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w sekcji „Ład korporacyjny” 
(http://inwestor.dga.pl/lad_korporacyjny.php). 

Pełna informacja na temat stanu stosowania przez DGA S.A. rekomendacji i zasad zawartych w 
„Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych 2016” dostępna jest pod następującym adresem: 

http://inwestor.dga.pl/att/1/lad_korporacyjny_/GPW_dobre_praktyki_DGA-20161025__1_.pdf 

  



2. Znaczący Akcjonariusze 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki, struktura znaczącego akcjonariatu DGA S.A. na dzień 31 grudnia 
2018 r. prezentowała się następująco: 

 

 Tabela 12. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety  
                   akcji DGA S.A. na dzień 31.12.2018 r.: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

głosów na 
WZ 

Liczba 
Akcji 

Udział w 
kapitale 
zakłado-

wym 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZ 

Andrzej Głowacki 384 807 384 807 34,05% 34,05% 
w tym akcje uprzywilejowane: 98 000 98 000 8,67% 8,67% 

Anna Szymańska 
 64 854 64 854 5,74% 5,74% 

w tym akcje uprzywilejowanie: 12 000 12 000 1,06% 1,06% 
DGA S.A.* 116 965 116 965 10,35% 10,35% 

            w tym akcje uprzywilejowane - - - - 
Arkadiusz Pychiński 58 100 58 100 5,14% 5,14% 

            w tym akcje uprzywilejowane - - - - 
Krzysztof Puzio 57 810 57 810 5,11% 5,11% 

            w tym akcje uprzywilejowane - - - - 
 
*akcje skupione w ramach „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.” 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki, struktura znaczącego akcjonariatu DGA S.A. na dzień publikacji 
niniejszego raportu prezentuje się następująco: 

 

Tabela 13. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety  
                   akcji DGA S.A. na dzień publikacji raportu: 
 

Wyszczególnienie 
Liczba 

głosów na 
WZ 

Liczba 
Akcji 

Udział w 
kapitale 
zakłado-

wym 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZ 

Andrzej Głowacki 384 807 384 807 34,05% 34,05% 
w tym akcje uprzywilejowane: 98 000 98 000 8,67% 8,67% 

Anna Szymańska 
 64 854 64 854 5,74% 5,74% 

w tym akcje uprzywilejowanie: 12 000 12 000 1,06% 1,06% 
DGA S.A.* 116 965 116 965 10,35% 10,35% 

            w tym akcje uprzywilejowane - - - - 
Arkadiusz Pychiński 58 100 58 100 5,14% 5,14% 

            w tym akcje uprzywilejowane - - - - 
Krzysztof Puzio 57 810 57 810 5,11% 5,11% 

            w tym akcje uprzywilejowane - - - - 
 
*akcje skupione w ramach „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.” 

 

 

 

 



3. Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne i ich właściciele 

 

Andrzej Głowacki   98 000 akcji tj. 8,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

Anna Szymańska   12 000 akcji tj. 1,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im 
uprzywilejowania dotyczące wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa 
rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie 
braku zgody, żądania zwołania Walnego Zgromadzenia określonego w § 13 ust. 1 Statutu Spółki oraz 
w zakresie powoływania członków organów Spółki przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a, a także § 
23 ustęp 4 Statutu Spółki. 

 

4. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji oraz inne ograniczenia 

 

Ograniczenie w zbywaniu, ustanawianiu prawa użytkowania lub innego prawa 
rzeczowego   

Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub innego prawa rzeczowego na Akcjach serii E 
– akcjach uprzywilejowanych lub ich ułamkowych częściach, a także przyznanie zastawnikowi i 
użytkownikowi tych akcji prawa głosu wymaga zachowania zasad przewidzianych w § 10 Statutu 
Emitenta. 

Akcjonariusz zamierzający zbyć Akcje serii E jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek 
(zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę) o wyrażenie zgody na 
zbycie, skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane.  

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku Zarząd jest obowiązany doręczyć, za potwierdzeniem 
odbioru, odpis wniosku każdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych.  

Akcjonariusze w terminie 14 dni informują pisemnie Zarząd o wyrażeniu zgody lub odmowie jej 
wyrażenia. Zarząd w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, informuje o niej w terminie 7 
dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.  

Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, 
ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych wyrażeń 
zgody lub jeżeli właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyrażenia zgody, 
Zarząd w terminie 3 dni informuje o tym akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji 
uprzywilejowanych, który w terminie 21 dni wskazuje ich nabywcę, uzyskawszy uprzednio jego 
pisemną zgodę.  

Wskazany podmiot zobowiązany jest nabyć w terminie 21 dni wszystkie akcje objęte wnioskiem, za 
cenę w nim wskazaną, nie wyższą jednak od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego 
zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, płatną w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia umowy. 

W Spółce nie występują ograniczenia dotyczące praw wykonywania głosów z posiadanych akcji.  

 

Ograniczenia w procesie przekształcenia akcji imiennych na akcje na okaziciela 

Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna z 
zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Statucie Spółki. 

Zgodnie z uwarunkowaniami statutowymi zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w 



oparciu o uchwałę Zarządu do dnia 30 czerwca każdego roku pod warunkiem złożenia przez 
akcjonariusza posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W 
przypadku przekroczenia terminu złożenia wniosku zamiana akcji nastąpi do 30 czerwca następnego 
roku po roku w którym wniosek został złożony.  

Postanowień ograniczających zamianę nie stosuje się w przypadku, jeżeli bezwzględnie obowiązujące 
przepisy wyłączają możliwość ograniczeń zamiany akcji. 

 

Ograniczenia z wykonywania prawa głosów z akcji własnych 

DGA S.A. posiada akcje własne skupione w ramach „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.”. 
Zgodnie z art. 364 § 2. Ksh Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji. 

 

5. 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 zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na 
stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co 
najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, 
innych przepisach oraz Statucie, z zastrzeżeniem 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 wydzierżawienie 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 upoważnienie 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, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub 
użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej a także 
akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia żądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych może 
żądać zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zwołanie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, 
osoba żądająca może 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 powyżej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego 



zwołania osoba, która żądała 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 
wyrażą 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 należy 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 
powyższej nieobecności. 

Przewodniczący może zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy powinny być zarządzane 
przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby posiedzenie Zgromadzenia można było zakończyć w dniu 
jego rozpoczęcia. 

Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą 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 że 
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 może nastąpić jedynie z ważnych 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 



wyrażonej 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 ważności 
bezwzględnej większości głosów oddanych. 

W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości 
Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników: 

− w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników pod warunkiem, że 
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 złożyć dokument 
pełnomocnictwa lub inny dokument upoważniający 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 zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 3 Statutu Zgromadzenie może zmienić kolejność obrad, usunąć z niego 
określone sprawy a także 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, że 
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, że 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 każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w jego 
danej części. 

Prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonywania w 2018 roku 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad tego Zgromadzenia nie później niż na 35 dni 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 niż trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających 
Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 a także w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w 
żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, 
umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 



Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku takim zwołanie i 
przeprowadzenie Zgromadzenia odbywa się wg następujących zasad: 

- Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie zobowiązani są do powiadomienia Zarządu Spółki o fakcie 
zwołania Zgromadzenia nie później niż na 35 dni  przed planowanym terminem Zgromadzenia. 

- W zawiadomieniu o  zwołaniu Zgromadzenia powinien znaleźć się planowany porządek obrad, 
projekty proponowanych uchwał do przyjęcia wraz z uzasadnieniem. Do zawiadomienia powinien 
zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza. 

- W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, Zarząd Spółki dokona 
ogłoszenia o zwołaniu  Zgromadzenia - w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. 

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają: 

a) osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień 
rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu). 

b) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu - jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

c) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – jeżeli dokumenty akcji zostaną 
złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą 
odebrane przed zakończeniem tego dnia; 

d) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

Zamiast akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie o złożeniu akcji u notariusza, w banku lub 
w firmie inwestycyjnej z siedzibą na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.  

Spółka ustala listę osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 
na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący 
depozyt papierów wartościowych. 

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, jeżeli 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 również brać udział prokurenci i eksperci zaproszeni przez podmiot 
zwołujący Zgromadzenie. 

Lista akcjonariuszy jest podpisanym przez Zarząd spisem Akcjonariuszy zawierającym imiona i 
nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę 
posiadanych akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. 

Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu, przez trzy dni 
powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00, a także w miejscu i 
w czasie obrad Zgromadzenia. 

Akcjonariusz Spółki może  również żądać przesłania listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną. 

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 
nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw 
akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać 
rezygnacji ze swej funkcji, nie może też 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, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z 
przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie 
może być dokonywane w sposób inny niż 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 upoważniony przez niego Wiceprezes 
udzielać będzie Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to 
uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

− Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes może odmówić udzielenia 
informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, 
albo Spółce zależnej, 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 może 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 upoważniony przez niego Wiceprezes może 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 upoważnionego przez niego Wiceprezesa na piśmie w materiałach 
przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W ramach ujawnionych materiałów 
powinna zostać również podana data przekazania informacji oraz osoba, której przekazano 
informacje. Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz 
udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. 

Odpowiedź na żądanie ujawnienia informacji uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są 
dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez 
Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. 

 

 

 

 

 



6. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz 
ich komitetów. 

 

Skład osobowy Zarządu 

 

Skład Zarządu Spółki w 2018 r.  przedstawiał się następująco: 

1. Andrzej Głowacki  – Prezes Zarządu, 

2. Anna Szymańska  – Wiceprezes Zarządu, 

3. Mirosław Marek  -  Wiceprezes Zarządu. 

29 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. powołało Zarząd na okres nowej kadencji 
w niezmienionym składzie. 

Zarząd Spółki prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone uchwałami 
Walnego Zgromadzenia, Statutem lub przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub 
Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę. Zarząd w szczególności zobowiązany jest do kierowania 
bieżącą działalnością Spółki, reprezentowania jej we wszystkich czynnościach sądowych lub 
pozasądowych, prowadzenia wszelkich spraw Spółki i zarządzania jej majątkiem w zakresie zwykłego 
zarządzania. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać 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 należy brać pod uwagę uzasadnione w 
długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych 
podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także 
interesy społeczności lokalnych. 

W ramach podziału funkcji Członkowie Zarządu obowiązani są do: 

a) udzielania właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki wytycznych dla ich działalności oraz 
udzielania pomocy i instruktażu w zakresie wykonywanych zadań. 

b) członek Zarządu jest obowiązany do wykonywania zadań powierzonych mu przez Zarząd. 

Ponadto Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do wywiązywania się względem Walnego 
Zgromadzenia z obowiązków informacyjnych, według następujących zasad: 

a) informacja o nieobecności Członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu powinna być 
przekazana Spółce z odpowiednim wyprzedzeniem nie później jednak, niż na 5 dni przez 
terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż informacja taka może być przekazana w 
terminie późniejszym w przypadku gdy przyczyna uzasadniająca nieobecność występuje po 
terminie zakreślonym do złożenia informacji i z powodów niezależnych od Członka Zarządu nie 
można było przewidzieć jej wystąpienia lub trwania w terminie zakreślonym do złożenia 
informacji. Informacja o nieobecności powinna zawierać wyjaśnienia dotyczące przyczyn 
nieobecności.        

b) podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego 
Wiceprezes  udzielać będzie Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

c) Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes powinien odmówić udzielenia 
informacji w przypadku, gdy: 



1) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo spółce zależnej, w 
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa spółek, 

2) mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie odpowiedzialności karnej, 
cywilnoprawnej lub administracyjnej 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminie ustalonym przez Członków Zarządu. Zarząd ustala plan 
posiedzeń z jednoczesnym, jeśli to możliwe, podaniem porządku obrad. Posiedzenia Zarządu zwołuje 
Prezes Zarządu: 

a) zgodnie z planem posiedzeń lub, w razie potrzeby, z własnej inicjatywy, 

b) na pisemne żądanie każdego członka Zarządu, zawierające proponowany porządek obrad 

Na mocy stosownej uchwały Zarządu, każdemu z Członków Zarządu może zostać przyporządkowany 
określony Departament Biznesowy Spółki (lub Departamenty). W związku z obowiązkiem prowadzenia 
spraw Spółki na mocy odrębnej uchwały Członków Zarządu, poszczególnym Członkom Zarządu mogą 
być przyporządkowane określone obowiązki i kompetencje szczegółowe w ramach wewnętrznego 
podziału obowiązków. W zakresie tym wymagana jest uchwała Zarządu podjęta jednomyślnie przy 
obecności wszystkich Członków Zarządu. 

Poszczególni Członkowie Zarządu zobowiązani są do: 

a) podejmowania wszelkich niezbędnych czynności, do realizacji których są upoważnieni w 
zakresie zarządzania i kierowania przydzielonym Departamentami Biznesowymi Spółki, w tym 
również: prowadzenia i realizowania polityki kadrowej (w odniesieniu do osób wchodzących w 
skład Departamentu), realizowania ustalonego na mocy uchwały Zarządu, planu rocznego i 
budżetu Departamentu, jak również ustalonych przez Zarząd planów wydatków i inwestycji 
Departamentu, 

b) natychmiastowego przekazywania Prezesowi Zarządu wiarygodnych informacji, jak również 
udzielania w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień, dotyczących bieżących i istotnych spraw 
związanych z działalnością Spółki, a w szczególności z działalnością podległego Departamentu 
Biznesowego Spółki, 

c) zapewnienia terminowego przekazywania przez podległy Departament wszelkich niezbędnych 
dokumentów oraz wiarygodnych informacji, w sposób umożliwiający ich ewidencjonowanie w 
odpowiednich systemach Spółki, 

d) zapewnienia przestrzegania wszelkich obowiązujących w Spółce norm i regulacji 
wewnętrznych, przez osoby wchodzące w skład podległego Departamentu. 

Każdy z Członków Zarządu ma prawo do samodzielnego działania w zakresie realizacji zobowiązań 
Spółki, obejmujących wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących ze Spółką, wchodzących 
w skład podległego Departamentu o ile jest to zgodne z przyjętym planem rocznym i budżetem. W 
zakresie tym każdy z Członków Zarządu ma prawo do samodzielnego kształtowania zasad ustalania 
wynagrodzenia podległych pracowników lub osób współpracujących. 

W spółce powołany jest jeden prokurent – Pan Błażej Piechowiak – (prokura samoistna) Dyrektor 
Zarządzający Spółki. 

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2018 r. 

1. Karol Działoszyński – Przewodniczący, 

2. Wojciech Tomaszewski – Zastępca Przewodniczącego, 



3. Bogna Katarzyna Łakińska – Sekretarz, 

4. Romuald Szperliński – Członek, 

5. Jarosław Dominiak – Członek. 

 

Zasady działania Rady Nadzorczej 

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.  

Zgodnie z § 16 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone 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; 

− wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także 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 – budżetu Spółki. 

 

W ramach struktury Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. W 2018 r. działał w następującym 
składzie:  

1. Jarosław Dominiak – Przewodniczący Komitetu Audytu – spełnione kryteria niezależności, 

2. Karol Działoszyński – Członek Komitetu Audytu, 

3. Wojciech Tomaszewski – Członek Komitetu Audytu – spełnione kryteria niezależności. 

 

Do podstawowych zadań Komitetu Audytu zaliczamy: 

a) doradzanie i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków 
kontrolnych i nadzorczych w zakresie: 
• monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej, 



• monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

• monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 
przeprowadzania przez firmę audytorską badania, 

• monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, 
• zapewnienia niezależności audytorów, 
• właściwej  współpracy z biegłymi rewidentami. 
• nadzór w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości 

finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem 
oraz współpraca z biegłymi rewidentami. 

b) w zakresie nadzorowania polityki finansowej oraz wewnętrznej Spółki DGA S.A.:   
• regularny kontakt z Prezesem Zarządu Spółki oraz pozostałymi Członkami Zarządu Spółki 

DGA S.A. jak również z Członkami Zarządów Spółek powiązanych, w celu omówienia 
sytuacji finansowej Spółki oraz Spółek powiązanych, dokonanych zmian dotyczących 
metod rachunkowości i założeń do budżetów, 

• zapewnienie skuteczności funkcjonowania Spółki DGA S.A. oraz Spółek powiązanych 
przez nadzór nad zmianami personalnymi na znaczących stanowiskach w Spółce oraz w 
Spółkach powiązanych, poprzez regularny kontakt z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi 
Członkami Zarządu, 

• okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki DGA S.A. w zakresie 
mechanizmów  kontroli  finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami, 

• okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym Spółek powiązanych, 
• dokonywanie corocznej oceny w zakresie istnienia lub nieistnienia potrzeby 

wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, 
• zdawanie relacji z działalności Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, co najmniej dwa razy 

w roku.  
c) w zakresie działalności biegłych rewidentów i firmy audytorskiej: 

• kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,  w 
szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską 
inne usługi niż badanie, 

• weryfikowanie efektywności pracy osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego 
rewidenta, w szczególności przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie 
przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki DGA S.A. oraz Spółek 
powiązanych w celu omówienia postępu prac, wyjaśnienia wątpliwych kwestii i zastrzeżeń 
biegłego rewidenta co do stosowanej polityki rachunkowości lub systemów kontroli 
wewnętrznej, 

• omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz 
przeglądów okresowych sprawozdań finansowych, 

• przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych 
Spółki DGA S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych),  

• informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki 
sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a 
także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania, 

• dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na 
świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki, 

• opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania 
badania, 

• opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, 
przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy 
audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, 



• przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotyczących powołania 
biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami,   

• przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu 
sprawozdawczości finansowej w Spółce, 

• badanie przyczyn rezygnacji osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta.  
 

Zasady działania Komitetu Audytu 

Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór 
nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i 
sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu. 

Posiedzenia   Komitetu   zwołuje   Przewodniczący   Komitetu Audytu,   który   zaprasza   na 
posiedzenia członków Komitetu Audytu oraz zawiadamia o posiedzeniu wszystkich pozostałych 
Członków Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Audytu. 

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu Audytu oraz 
pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem 
Komitetu Audytu, a w sprawach nagłych nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem 
Komitetu Audytu. 

Przewodniczący  Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Audytu Członków Zarządu Spółki 
DGA S.A., jak również Członków Zarządów Spółek powiązanych oraz w uzgodnieniu z Prezesem 
Zarządu Spółki DGA S.A., innych pracowników i współpracowników Spółki jak również osoby 
postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu Audytu. 

Komitet Audytu działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu. 

Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W  
przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za" oraz „przeciw", 
głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu Audytu. Aby uchwała była ważna, w 
posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum połowa Członków Komitetu Audytu, w tym 
Przewodniczący. 

Członkowie Komitetu Audytu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez 
udział w posiedzeniu Komitetu. W wyjątkowych przypadkach Komitet Audytu może podejmować 
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

Komitet Audytu jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę 
Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących 
zakresu zadań Komitetu Audytu lub zatrudnienia doradcy. 

Komitet Audytu jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

 

7. Informacje uzupełniające dotyczące Komitetu Audytu 

 

a) Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności 

 

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego 



Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Kryteria niezależności określone zostały w art. 129 ust. 3 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym. W DGA S.A. dwóch z trzech członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności (Pan 
Jarosław Dominiak i Pan Wojciech Tomaszewski), w tym Przewodniczący. 

 

b) Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 
finansowych 

 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Członków Komitetu Audytu wszyscy członkowie posiadają 
wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Największe 
doświadczenie w tym zakresie posiada Pan Jarosław Dominiak – absolwent Wydziału Zarządzania i 
Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uczestnik podyplomowych studiów w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami 
MSP (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). Jego przebieg kariery zawodowej również potwierdza 
spełniania ww. kryteriów: 

Przebieg kariery zawodowej Pana Jarosława Dominiaka:  
• 1999 - nadal inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,  
• od 2000 stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public,  
• od 2000r. członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych 

przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku 
Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie), członek zespołu konsultacyjnego 
utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego 
Forum Corporate Governance, członek kapituły konkursów na najlepszą stronę internetową 
spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej,  

• 2007-nadal sędzia Sądu Giełdowego, 
•  w latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, opiniującej 

m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej; wykładowca na 
studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie,  

• 2011 – nadal członek stałej grupy doradczej Securities and Markets Stakeholder Group przy 
European Securities and Markets Authority w Paryżu,  

• 2013 – nadal członek zarządu organizacji EuroFinUse w Brukseli 
• 2016 – 2017 członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

Pan Karol Działoszyński posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych z racji pełnionych funkcji w wielu spółkach handlowych. Zasiadał w wielu 
radach nadzorczych, które m.in. opiniowały sprawozdania finansowe. Od 2004 r. zasiada w Radzie 
Nadzorczej DGA, a od 2005 r. zasiada również w Komitecie Audytu DGA S.A. Ponadto jako inwestor w 
działalności biznesowej dokonuje weryfikacji i ocenia złożone sprawozdania finansowe przez Spółki. 

Z racji posiadanego doświadczenia zawodowego i biznesowego posiada rozległą wiedzę na temat 
finansów i sprawozdawczości finansowej. 

Pan Wojciech Tomaszewski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych w związku z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu Spółki Toma Sp. z o.o. 

 

c) Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent 
 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Członków Komitetu Audytu wszyscy członkowie posiadają 



wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa DGA S.A. 

Pan Jarosław Dominiak ze względu na pełnione funkcje i dokonywane analizy spółek posiada wiedzę 
na temat branż, w której działa dana spółka, w tym DGA. Od 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej 
DGA, jak i w Komitecie Audytu DGA. 

Pan Karol Działoszyński z racji posiadanego doświadczenia zawodowego i wieloletniego (przeszło 14-
letniego) pełnienia funkcji nadzorczych w DGA posiada rozległą wiedzę na temat branży, w której 
działa DGA. 

Pan Wojciech Tomaszewski złożył oświadczenie, że posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, 
w której działa DGA z racji swojego doświadczenia zawodowego. 

 

d) Informacja czy na rzecz DGA S.A. świadczone były przez firmę audytorską badającą 
sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem 

 

Nie były świadczone tego typu usługi przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe. 

 

e) Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania 
badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 
dozwolonych usług niebędących badaniem 

 

Komitet Audytu uchwalił w 2017 r. „Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do badania 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania DGA S.A.”, a także „Politykę świadczenia 
dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, 
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej w DGA S.A.” 

 

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi Spółkę, wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje 
Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza podczas 
dokonywania finalnego wyboru, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, kierują 
się następującymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania: 

• potwierdzenie bezstronności i niezależności podmiotu uprawnionego do badania, 
• dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania 

publicznego, 
• kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone 

badanie, 
• możliwość zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług, 
• cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania. 

 

Procedura w zakresie wyboru firmy audytorskiej 

Zarząd na podstawie wytycznych Komitetu Audytu wysyła do wybranych podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych zapytanie ofertowe, pod warunkiem spełnienia przez te podmioty 
wymagań dotyczących obowiązkowej rotacji podmiotu uprawnionego do badania i kluczowego 
biegłego rewidenta. 

Spółka odpowiadając na zapytania podmiotów uprawnionych do badania biorących udział w 
procedurze wyboru, przygotowuje dokumentację, która umożliwi im poznanie działalności DGA S.A. i 
spółek z Grupy Kapitałowej DGA S.A. oraz prowadzi bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi 
oferentami.  



Otrzymane oferty firm audytorskich przedkładane są dla Członków Komitetu Audytu. 

Komitet Audytu dokonuje analizy złożonych ofert firm audytorskich i następnie przedstawia Radzie 
Nadzorczej  rekomendację. W przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia 
umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu powinna zawierać 
przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie 
uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w 
zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza 
uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu. 

Z wybraną firmą audytorską Zarząd Spółki zawiera stosowną umowę. 

 

Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badanie DGA S.A. lub podmiot 
powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci firmy audytorskiej nie mogą świadczyć 
bezpośrednio lub pośrednio na rzecz DGA S.A. ani spółek kontrolowanych przez DGA S.A. żadnych 
zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynności rewizji finansowej 
wskazanych w art. 5 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Usługami zabronionymi zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi 
rozporządzenia nr 537/2014 są także inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. 
Świadczenie usług innych niż badanie możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką 
podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń 
niezależności, o której mowa w art. 69- 73 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym. 

 

f) Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej 

 

Rekomendacja z dnia 14 grudnia 2018 roku, dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 
badania spełniała obowiązujące warunki i sporządzona została w następstwie zorganizowanej 
procedury wyboru zgodnie z „Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania DGA S.A.”. Firma audytorska została wybrana 
uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2018 roku do badania sprawozdań za lata 2018-2019. 

g) Liczba odbytych posiedzeń Komitetu Audytu 

 

W roku 2018 Komitet Audytu odbył 3 posiedzenia. 

  



8. Tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ich uprawnienia, w 
szczególności do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 

Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z trybem opisanym poniżej. 

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 
Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. 

Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym przy 
uwzględnieniu § 23 ust. 6 Statutu, liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Decyzja ta 
podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu. 

Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym 
Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych. Po wyborze Prezes 
Zarządu wskazuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez 
Walne Zgromadzenie. 

Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów 
uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków. 

Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. 
Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić również uchwałą Rady 
Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu mogą być odwołani w sposób 
przewidziany w akapicie wcześniejszym, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie 
mogą głosować w tej sprawie. 

Decyzja co do emisji akcji lub przeprowadzenia wykupu, następuje w drodze uchwały podjętej przez 
Walne Zgromadzenie. 

 

9. Zasady zmiany Statutu Spółki 

Do zmian Statutu Spółki stosuje się Art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych.  

 

10. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej DGA S.A. 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 
dominującej. Zarząd wdraża odpowiednie procedury wewnętrzne mające na celu minimalizację ryzyka 
związanego z procesem sporządzania sprawozdań finansowych.  

Sprawozdania finansowe przygotowywane są zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w spółce 
polityką rachunkowości przez podmiot zewnętrzny, któremu powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, tj. spółkę FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Sprawozdania finansowe są 
kontrolowane przez Zarząd DGA S.A., a następnie poddawane są kontroli i badaniu przez niezależnego 
audytora zewnętrznego. Audytor posiada pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji 
sprawozdań finansowych od Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki. 

Do zadań audytora zewnętrznego należy przede wszystkim: przegląd półrocznego jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej. 



Dodatkowo Komitetu Audytu doradza i wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych 
obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie: 

a) monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej, 

b) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 

ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

c) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 

przeprowadzania przez firmę audytorską badania, 

d) monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, 

e) zapewnienia niezależności audytorów, 

f) właściwej  współpracy z biegłymi rewidentami. 

Audytor zewnętrzny sporządza raport z przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz 
sporządza „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania”. Z tymi dokumentami zapoznaje 
się Komitet Audytu i Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy 
Kapitałowej DGA S.A. 

 

  



 


