
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2008 ROKU 
 

1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku 
 
Od początku 2008 roku Emitent deklarował stosowanie 47 z 48 obowiązujących w 2007 roku zasad 
ładu korporacyjnego, objętych dokumentem pt. „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2007”, w tym 
stosowanie jednej z zasad w niepełnym zakresie.  
Zasadą stosowaną w niepełnym zakresie była zasada sformułowana w części II pkt. 2 tj. 
niepublikowanie raportów bieŜących i okresowych w języku angielskim. Z uwagi na obecną strukturę 
akcjonariatu oraz koszty związane z tłumaczeniem, Emitent odstąpił od tej reguły. 
Raport dotyczący zasad ładu korporacyjnego w DGA jest ogólnie dostępny na stronie internetowej, w 
części dotyczącej relacji inwestorskich. 
 
2. Znaczący Akcjonariusze 

 
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki, struktura znaczącego akcjonariatu Emitenta na dzień 1 stycznia 
2008 r. prezentowała się następująco: 
  

Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio znaczne pakiety akcji Emitenta na 
dzień 01.01.2008* r.: 

 

Liczba 

głosów na 

WZ 

Liczba 

Akcji 

Udział w 

kapitale 

zakłado-

wym 

Udział w 

liczbie 

głosów na 

WZ 

Andrzej Głowacki 3 558 932 3 558 932 34,99% 34,99% 

w tym akcje uprzywilejowane: 784 000 784 000 7,71% 7,71% 

Roman Karkosik 997 500 997 500 9,81% 9,81% 

w tym akcje uprzywilejowane: 0 0 0 0 

PTE Bankowy S.A. (Bankowy OFE) 566 439 566 439 5,57% 5,57% 

w tym akcje uprzywilejowane: 0 0 0 0 

Anna Szymańska 

 
518 802 518 802 5,10% 5,10% 

W tym akcje uprzywilejowanie: 96 000 96 000 0,94% 0,94% 

POZOSTALI AKCJONARIUSZE 4 528 327 4 528 327 44,53% 44,53% 

W tym akcje uprzywilejowane 43 624 43 624 0,43% 0,43% 

* - w dniu 25 stycznia 2008 zostało zarejestrowane w Sadzie, podwyŜszenie kapitału zakładowego. 
Źródło: Emitent 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 2. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio znaczne pakiety akcji Emitenta na 
dzień 31.12.2008 r.: 

 

Liczba 

głosów na 

WZ 

Liczba 

Akcji 

Udział w 

kapitale 

zakłado-

wym 

Udział w 

liczbie 

głosów na 

WZ 

Andrzej Głowacki 3 558 932 3 558 932 34,99% 34,99% 

w tym akcje uprzywilejowane: 784 000 784 000 
7,71% 

7,71% 

Roman Karkosik 997 500 997 500 9,81% 9,81% 

w tym akcje uprzywilejowane: 0 0 0 0 

DGA SA (w celu umorzenia)* 725 385 725 385 7,13% 7,13% 

     

Anna Szymańska 518 802 518 802 5,10% 5,10% 

W tym akcje uprzywilejowanie: 96 000 96 000 0,94% 0,94% 

POZOSTALI AKCJONARIUSZE 4 369 381 4 369 381 42,96% 42,96% 

W tym akcje uprzywilejowane 43 624 43 624 0,43% 0,43% 

* DGA S.A. jako nabywca akcji własnych z uwagi na treść art. 364 § 2 Ksh nie wykonuje prawa udziałowego z akcji, tj. prawa 
do głosu. 

Źródło: Emitent 

 
3. Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne i ich właściciele 
 
Andrzej Głowacki   784.000 akcji tj. 7,71% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Anna Szymańska   96.000 akcji tj. 0,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Paweł Radziłowski    17.800 akcji tj. 0,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Waldemar Przybyła   21.824 akcji tj. 0,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Małgorzata Łukowiak – Verschelden  2.000 akcji tj. 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Marcin Piszcz   2.000 akcji tj. 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 
Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe przysługują im 
uprzywilejowania dotyczące wyraŜania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa 
rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie 
braku zgody, Ŝądania 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 takŜe § 
23 ustęp 4 Statutu Spółki. 
 
4. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji oraz inne ograniczenia 
 
Ograniczenie w zbywaniu, ustanawianiu prawa uŜytkowania lub innego prawa 
rzeczowego   

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



Akcjonariusz zamierzający zbyć Akcje serii E jest obowiązany złoŜyć na ręce Zarządu pisemny wniosek 
(zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę) o wyraŜenie 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 kaŜdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych.  
Akcjonariusze w terminie 14 dni informują pisemnie Zarząd o wyraŜeniu zgody lub odmowie jej 
wyraŜenia. Zarząd w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, informuje o niej w terminie 7 
dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.  
JeŜeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, 
ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyraŜenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych wyraŜeń 
zgody lub jeŜeli właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyraŜenia 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 wyŜszą 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. 
Jednak w związku z realizacją programu skupu akcji własnych w celu umorzenia DGA S.A. jako 
nabywca akcji własnych z uwagi na treść art. 364 § 2 Ksh nie wykonuje prawa udziałowego z akcji, tj. 
prawa do głosu. 
 
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 
zastrzeŜeniem 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 kaŜdego roku pod warunkiem złoŜenia przez 
akcjonariusza posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W 
przypadku przekroczenia terminu złoŜenia wniosku zamiana akcji nastąpi do 30 czerwca następnego 
roku po roku w którym wniosek został złoŜony.  
Zamiana akcji uprzywilejowanych moŜe nastąpić w następujących terminach: 

1) w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. moŜe zostać dokonana zamiana na 
akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu 
akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2008 r.; 

2) w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. moŜe zostać dokonana 
zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu 
akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2009 r.; 
3) po dniu 1 kwietnia 2010 r. moŜe zostać dokonana zamiana dowolnej liczby akcji 
uprzywilejowanych pozostających w posiadaniu akcjonariusza na akcje na okaziciela. 

Zamiana akcji uprzywilejowanych na okaziciela moŜe nastąpić przed upływem terminów określonych 
wyŜej w przypadku: śmierci akcjonariusza posiadającego te akcje (zamiana akcji moŜe nastąpić 
poczynając od 1 kwietnia roku, w którym nastąpiła śmierć akcjonariusza, jeŜeli miała ona miejsce 
najpóźniej 1 kwietnia tego roku albo 1 kwietnia następnego roku, jeŜeli śmierć akcjonariusza nastąpiła 
po tym dniu) lub wyraŜenia przez Prezesa Zarządu Spółki zgody na zamianę określonej liczby tych 
akcji. 
 

Postanowień ograniczających zamianę nie stosuje się w przypadku, jeŜeli bezwzględnie obowiązujące 
przepisy wyłączają moŜliwość ograniczeń zamiany 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 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 2008 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. 

 
6. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki 
oraz ich komitetów; 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2008 roku  
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 01.01.2008 r. był następujący: 
1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący  
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego 
3. Romuald Szperliński - Sekretarz 
4. Tomasz Kozioł 
5. Leon Stanisław Komornicki 
6. dr Janusz Steinhoff  
7. prof. Jacek Guliński 
 
Komitet Audytu – od początku 2008 roku działał w składzie 
- Pan Karol Działoszyński – Przewodniczący Komitetu Audytu, 
- Pan Romuald Szperliński – 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. 
 
7 kwietnia 2008 r. Zarząd powziął informację o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
Emitenta z dniem 7 kwietnia 2008 r. pana Tomasza Kozioła. Rezygnacja pana Tomasza Kozioła została 
umotywowana względami osobistymi.  
 
12 maja 2008 r. Zarząd powziął informację o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
Emitenta z dniem 12 czerwca 2008 r. pana prof. UAM dr hab. Jacka Gulińskiego. 
Rezygnacja pana prof. Jacka Gulińskiego została umotywowana obowiązkami zawodowymi. Od 1 
września br. pan prof. Jacek Guliński obejmie stanowisko Prorektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, gdzie m.in. będzie odpowiedzialny za absorpcję funduszy europejskich. W związku z tym, 
Ŝe w pewnych projektach przewidywana moŜe być współpraca Uniwersytetu im. A.Mickiewicza z 
Emitentem, a w innych projektach obie instytucje mogą ze sobą konkurować, istnieje moŜliwość 
wystąpienia konfliktu interesów. 
 
W dniu 21 maja 2008 r. Zarząd powziął informację o rezygnacji Pana dr Janusza Steinhoffa z pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 31 maja 2008 r.  



Rezygnacja Pana Janusza Steinhoffa została uzasadniona chęcią rozszerzenia współpracy z 
Emitentem. Strony uzgodniły iŜ Pan dr Janusz Steinhoff będzie świadczyć usługi niezaleŜnego eksperta 
na rzecz Zarządu DGA (Doradca Zarządu DGA) w zakresie realizowanych projektów, które mieszczą się 
w zakresie problematyki którą Pan dr Steinhoff się zajmuje. 
 
12 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na nową, 
trzyletnią kadencję Panów Roberta Gwiazdowskiego i Michała Lachowicza (Rb nr 27/2008) 
 
Od tego dnia do 31.12.2008 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 
 
1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący  
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu Audytu 
3. Romuald Szperliński – Sekretarz, Członek Komitetu Audytu 
4. Leon Stanisław Komornicki 
5. dr Robert Gwiazdowski 
6. Michał Lachowicz 
 
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 września 2008 dokonano powołania Komitetu 
Inwestycyjnego, które zadaniem byłoby opiniowanie działań inwestycyjnych prowadzonych przez 
Zarząd. 
 
 
W skład Komitet Inwestycyjnego weszli: 
- Pan dr Robert Gwiazdowski – Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego 
- Pan Karol Działoszyński – Członek 
- Pan Michał Lachowicz - Członek 
 
Zasady działania Rady Nadzorczej w 2008 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. 



 
Skład osobowy Zarządu w 2008 roku  
 
Skład Zarządu Spółki od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.  przedstawiał się następująco: 
1. Andrzej Głowacki  – Prezes Zarządu, 
2. Anna Szymańska  – Wiceprezes Zarządu, 
3. Mirosław Marek  - Wiceprezes Zarządu, 
4. Janusz Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu 
 
Zarząd Spółki prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeŜone 
uchwałami Walnego Zgromadzenia, Statutem lub przepisami prawa do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę. Zarząd w szczególności 
zobowiązany jest do kierowania bieŜącą 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 naleŜy 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 takŜe 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 instruktaŜu 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, niŜ na 5 dni przez 
terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeŜeniem, iŜ informacja taka moŜe być przekazana w 
terminie późniejszym w przypadku gdy przyczyna uzasadniająca nieobecność występuje po 
terminie zakreślonym do złoŜenia informacji i z powodów niezaleŜnych od Członka Zarządu nie 
moŜna było przewidzieć jej wystąpienia lub trwania w terminie zakreślonym do złoŜenia 
informacji. Informacja o nieobecności powinna zawierać wyjaśnienia dotyczące przyczyn 
nieobecności.        

b) 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. 

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

1) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo spółce zaleŜnej, 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 nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie, w terminie ustalonym przez 
Członków Zarządu. Zarząd ustala plan posiedzeń z jednoczesnym, jeśli to moŜliwe, podaniem 
porządku obrad. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu: 

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

b) na pisemne Ŝądanie kaŜdego członka Zarządu, zawierające proponowany porządek obrad 

 

Na mocy stosownej uchwały Zarządu, kaŜdemu z Członków Zarządu moŜe 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 upowaŜnieni w 
zakresie zarządzania i kierowania przydzielonym Departamentami Biznesowymi Spółki, w tym 
równieŜ: prowadzenia i realizowania polityki kadrowej (w odniesieniu do osób wchodzących w 
skład Departamentu), realizowania ustalonego na mocy uchwały Zarządu, planu rocznego i 
budŜetu Departamentu, jak równieŜ ustalonych przez Zarząd planów wydatków i inwestycji 
Departamentu, 

b) natychmiastowego przekazywania Prezesowi Zarządu wiarygodnych informacji, jak równieŜ 
udzielania w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień, dotyczących bieŜących 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 umoŜliwiający ich ewidencjonowanie w 
odpowiednich systemach Spółki, 

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

 

KaŜdy 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 budŜetem. W 
zakresie tym kaŜdy z Członków Zarządu ma prawo do samodzielnego kształtowania zasad ustalania 
wynagrodzenia podległych pracowników lub osób współpracujących 

 
W spółce powołano dwóch prokurentów: 
a) pani Anna Olszowa – (prokura samoistna) Dyrektor Finansowy, a od 1 sierpnia 2007 r. Dyrektor 
Zarządzający Spółki, 
b) pan Michał Borucki – (prokura łączna) Dyrektor Departamentu Zarządzania. 
 
 
7. 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 trybem opisanym poniŜej. 
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 moŜe 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 moŜe nastąpić wyłącznie z waŜnych 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 moŜe nastąpić równieŜ 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 ust. 2, 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 Zgromadzenia. 
 
8. Zasady zmiany Statutu Spółki 
 
Do zmian Statutu Spółki stosuje się Art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
 
9. 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 2008 r. nie istniały słabości, które mogłyby w 
sposób istotny wpłynąć na rzetelność, jasność i prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych. 
 

  


