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OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 
 

 

1. Wskazanie stosowanego zbioru zasad ładu korporacyjnego  

W roku obrotowym 2015 Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 
21 listopada 2012 r. Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” jest publicznie dostępny na 
stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje. Dokument ten zawiera 
również zasady ładu korporacyjnego, na których stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie. 

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" uchwalonym na mocy Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. Tekst zbioru „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" jest publicznie dostępny na stronie internetowej GPW: 
https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje. Dokument ten zawiera również zasady ładu 
korporacyjnego, na których stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie.  

Spółka OT Logistics S.A. uznaje zasady ładu korporacyjnego, jako wyznacznik zachowań i podstawowy element 
kultury korporacyjnej. Spółka przywiązuje szczególną uwagę do przejrzystości działania oraz otwartej 
komunikacji z interesariuszami w duchu dialogu i zaufania.  

2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których odstapiono 

W roku obrotowym 2015 Spółka OT Logistics stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w 
dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem następujących zasad: 

- Dział I DPSN Zasada 9.: 

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i 
mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób 
kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.  

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w 
organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej 
funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.  

- Dział I DPSN Zasada 12.: 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa 
głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej.  

- Dział II Zasada 1.9a): 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez 
przepisy prawa: (…) 

- zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo (…). 

- Dział IV DPSN Zasada 10.: 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:  

1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w 

toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.  
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Spółka, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno - organizacyjnych, związane 
z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie zdecydowała się na umożliwienie 
wykonywania prawa głosu poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na zapewnienie 
akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej oraz udostępnianie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 
 

3. Opis głównych cech stosowanych w OT Logistics S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki 
dominującej. Przygotowaniem sprawozdań finansowych zajmuje się Dział Księgowości Spółki dominującej pod 
nadzorem Głównej Księgowej, przy współpracy całego Działu Finansowego. Nadzór merytoryczny nad 
procesem przygotowania sprawozdań finansowych spoczywa na Członku Zarządu i Dyrektorze Finansowym. 
Roczne sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe 
Grupy Kapitałowej podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Natomiast półroczne 
sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy 
Kapitałowej podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych szczegółowo realizowany jest poprzez: 

- Jednolite zasady rachunkowości 

W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości, w Grupie Kapitałowej OT Logistics została opracowana i 
wdrożona Polityka Rachunkowości Grupy Kapitałowej OT Logistics zgodnie z zasadami rachunkowości w 
kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Dokument ten jest odpowiednio aktualizowany w przypadku 
wystąpienia zmian w regulacjach Spółki podlegające konsolidacji są zobowiązane do stosowania wyżej 
wskazanej Polityki rachunkowości.  

- Jednolite pakiety konsolidacyjne spółek zależnych 

Na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania w Grupie Kapitałowej OT Logistics przyjęto 
jednolity wzór pakietów sprawozdawczych MSSF. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez w jednostce 
dominującej oraz przez niezależnego biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania badania lub przeglądu 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

- Procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics 

W Jednostce dominującej i spółkach zależnych zostały wdrożone procedury dotyczące zamknięcia okresów, 
określające szczegółowo terminy ewidencji i przekazywania danych, a także sysem autoryzacji sprawozdań. 
Kwartalne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania 
finansowe Grupy Kapitałowej przed publikacją są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Nadzór nad 
przygotowywaniem sprawozdań finansowych pełni Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, natomiast za 
sporządzenie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
odpowiedzialność ponoszą Zarządy spółek objętych konsolidacją.  

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie 
adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w raportach okresowych. Dane finansowe 
będące podstawą sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu oraz stosowanej przez Spółkę miesięcznej 
sprawozdawczości zarządczej i operacyjnej pochodzą z systemu finansowo-księgowego Spółki. Po wykonaniu 
wszystkich z góry określonych procesów zamknięcia ksiąg na koniec każdego miesiąca, sporządzane są 
szczegółowe raporty zarządcze. Raporty te powstają przy współudziale kierownictwa średniego i wyższego 
szczebla poszczególnych komórek organizacyjnych.  Systemy finansowo-księgowe są na bieżąco aktualizowane 
do zmieniających się przepisów i wymogów sprawozdawczych, zarówno wewnętrznych i zewnętrznych. Dostęp 
do systemów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla upoważnionych 
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pracowników. W Spółce funkcjonują rozwiązania informatyczne i organizacyjne zabezpieczające kontrolę 
dostępu do systemu finansowo-księgowego oraz zapewniające należytą ochronę i archiwizację ksiąg 
rachunkowych. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego następuje przy wykorzystaniu 
narzędzia informatycznego dla celów konsolidacji sprawozdań finansowych. 

- Nadzór Komitetu Audytu 

W ramach Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. został powołany Komitet Audytu  Członkowie Komitetu Audytu w 
realizacji swoich obowiązków odbywają między innymi spotkania z udziałem biegłego rewidenta badającego 
sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane, pracowników Spółki odpowiedzialnych za obszar zarządzania 
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.  

Komitet Audytu jest zobowiązany w szczególności do oceny półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych 
oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej Emitenta, prowadzenia przeglądu skuteczności 
procesów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów kontroli finansowej, monitorowania 
udostępniania przez Emitenta informacji finansowych oraz monitorowania wdrażania rekomendacji i uwag 
audytorów. 

- Badanie i przegląd sprawozdań finansowych  

Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe są poddawane badaniu przez biegłego rewidenta, półroczne 
skonsolidowane sprawozdania finansowe są poddawane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Opinie i 
raporty z tych prac są dołączone do zatwierdzonych i publikowanych sprawozdań finansowych. 

 

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 

Na dzień 31 grudnia 2015 struktura akcjonariatu OT Logistics przedstawiała się następująco: 

lp. Akcjonariusz 
liczba akcji/ 

głosów 
udział w kapitale własnym/ogólnej 

liczbie głosów 

1 I Fundusz MISTRAL S.A.  Warszawa w tym: 914 031 64,02% 

 
     - bezpośrednio 862 031 60,38% 

 
     - pośrednio 52 000 3,64% 

2 MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 218 649 15,32% 

3 PTE Allianz Polska S.A. 96 198 6,74% 

4 Pozostali Akcjonariusze 198 782 13,92% 

  
1 427 660 100,00% 

 

Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, tj. na dzień 21 marca 2016 roku struktura akcjonariatu OT 
Logistics przedstawiła się następująco: 

lp. Akcjonariusz 
liczba akcji/ 

głosów 
udział w kapitale własnym/ogólnej liczbie 

głosów 

1 I Fundusz MISTRAL S.A.  Warszawa w tym: 914 759 64,07% 

 
     - bezpośrednio 862 759 60,43% 

 
     - pośrednio 52 000 3,64% 
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2 MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 218 649 15,32% 

3 PTE Allianz Polska S.A. 96 198 6,74% 

4 Pozostali Akcjonariusze 198 054 13,87% 

  
1 427 660 100,00% 

 

Zmiany w akcjonariacie w 2015 roku  

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny: 

– zawiadomienie z dnia 2 marca 2015 roku o zwiększeniu zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów w 
Spółce OT Logistics S.A. Zwiększenie nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 20 lutego 
2015 roku. W wyniku transakcji MetLife OFE posiadał 142.787 akcji co stanowiło 10,00% kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniało do 142.787 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,00% ogółu głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 
4/2015 z dnia 2 marca 2015 roku; 

– zawiadomienie z dnia 31 marca 2015 roku o zwiększeniu zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów w 
Spółce OT Logistics S.A. Zwiększenie nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 23 marca 
2015 roku. W wyniku transakcji MetLife OFE posiadało 218.649 akcji, co stanowiło 15,32% kapitału 
zakładowego Spółki i uprawniało do 218.649 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 15,32% ogółu 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie 
bieżącym nr 14/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku. 

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami w perspektywie 12 miesięcy Fundusz dopuszcza możliwość 
zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i 
funkcjonowania Spółki. 

 

NPN II S.à r.l.: 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 roku dotychczasowy akcjonariusz Spółki NPN II 
S.à r.l. w dniu 23 marca 2015 roku zbył wszystkie dotychczas posiadane akcje OT Logistics S.A.  

 

Zmiany w akcjonariacie w 2016 roku  

W dniach 14 i 18 stycznia 2016 roku Zarząd OT Logistics S.A. otrzymał od osoby zarządzającej Spółką oraz od 
osoby nadzorującej Spółkę zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi (…) o dokonaniu przez podmiot blisko związany z tymi osobami transakcji sesyjnych zwykłych 
zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na akcjach Spółki. 
Podmiot ten łącznie zakupił 728 sztuk akcji Spółki. 

 

5. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych 
uprawnień 

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. 

 

6. Ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu 

W Statucie spółki OT Logistics S.A. brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa głosu 
przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów. 
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7. Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych 

Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych 
Spółki. 

W związku z przeprowadzaną ofertą publiczną w dniu 13 czerwca 2013 roku Spółka zawarła umowę czasowego 
wyłączenia zbywalności akcji z I Funduszem Mistral S.A. (tzw. umowa typu lock-up), na mocy której 
Akcjonariusz zobowiązał się nie zbywać akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie przez sprzedającego 
udziału równego lub niższego niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie od dnia 
podpisania umowy, do dnia następującego po upływie 36 miesięcy od dnia dokonania przydziału akcji Spółki 
oferowanych w ofercie publicznej, z zastrzeżeniem określonych w umowie przypadków. Warunki zawartej 
umowy przedstawione zostały w Aneksie nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki. 

 

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

Zarząd Spółki OT Logistics S.A.: Zarząd OT Logistics S.A. jest statutowym organem Spółki, działającym na 
podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych znajdujących zastosowanie aktów prawnych, Statutu Spółki 
oraz Regulaminu Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd kierował całokształtem działalności Spółki, 
prowadził politykę i bieżące sprawy Spółki oraz reprezentował ją na zewnątrz zgodnie z Kodeksem Spółek 
Handlowych i statutem Spółki. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa 
oraz Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, określa ona również 
liczbę członków danej kadencji. 

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem 
spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd Spółki nie posiada 
prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

Rada Nadzorcza: Rada Nadzorcza spółki OT Logistics S.A. składa się z co najmniej pięciu członków, w tym 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje i 
odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada 
Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję.  
Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z postanowień Kodeksu spółek handlowych 
oraz Statutu Spółki, należy: 
• ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 
oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, 
• przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 
ww. ocen, 
• powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz ustalanie 
liczby członków Zarządu Spółki, 
• wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, 
• zamiana akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z akcji na okaziciela na akcje imienne, 
z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
• wprowadzanie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz regulaminie Zarządu Spółki, 
• zatwierdzenie planów i budżetów rocznych Spółki oraz planów i projektów inwestycyjnych Spółki, 
• zatwierdzenie limitu wydatków dla członków Zarządu Spółki; 
• zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich, nie ujętych w budżetach na dany rok, zobowiązań 
bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł, 
• opiniowanie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 
• wyrażenie zgody lub pozytywne zaopiniowanie udzielania darowizn, nieprzewidzianych w 
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości 
przekraczającej kwotę 50.000,00 zł, 
• wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych, 
• wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, 
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• wyrażenie zgody na nabycie oraz objęcie udziałów lub akcji w innej spółce, 
• wyrażenie zgody na ustanowienie na składnikach majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych, w 
tym hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego, użytkowania oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, 
w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł. 

9. Zasady zmiany Statutu Spółki 

Zmiana Statutu Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech 
czwartych głosów, a następnie wymaga wydania przez właściwy sąd postanowienia o wpisie zmiany do rejestru 
przedsiębiorców. Tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie, 
przyjmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 

10. Walne Zgromadzenie i sposób działania Walnego Zgromadzenia 

Walne zgromadzenie może mieć formę zgromadzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Walne Zgromadzenie 
odbywa się w siedzibie Spółki w Szczecinie, a także w Gliwicach lub w Warszawie. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne 
Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub 
akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Rada Nadzorcza może 
zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub 
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go 
uzna za wskazane. 

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 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 Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają 
zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie 
jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia 
Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli. Zgodnie z zasadą 
swobodnego głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się na 
piśmie oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia lub w formie elektronicznej. W przypadku 
pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. jednej akcji 
przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się 
przy wyborach Członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, głosowaniu o 
pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób, w sprawach osobowych, na wniosek choćby 
jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa 
zapada w jawnym głosowaniu imiennym. 

W dniu 7 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie przyjęło Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, który określa 
szczegółowe zasady sporządzania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz 
listy obecności, wraz z zasadami weryfikacji tożsamości akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz 
uprawnieniami akcjonariuszy w zakresie możliwości przeglądania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu lub w zakresie sprawdzenia listy obecności. Regulamin określa także warunki tworzenia 
komisji skrutacyjnej, zasady pełnienia funkcji przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również określa 
warunki wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami. W Regulaminie uregulowano także 
zasady udzielania informacji na temat Spółki, podczas Walnych Zgromadzeń z uwzględnieniem przepisów 
regulujących zasady wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.  

11. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
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Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących 
przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 
• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
• powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 
• udzielanie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków, 
• podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
• zamiana przedmiotu działalności Spółki, 
• zmiana Statutu Spółki, 
• wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki, 
• wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki, 
• wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów 
subskrypcyjnych, 
• wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
• decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa lub brzmieniem Statutu należą do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
 

12. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w 
Statucie oraz w innych przepisach prawa. Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane 
z uczestnictwem w Spółce: 
 
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH): Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 
osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie 
później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem 
tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku 
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie 
będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu. 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej 
niż po ogłoszeniu  
o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia 
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 
• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 
• liczbę akcji, 
• rodzaj i kod akcji, 
• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 
• wartość nominalną akcji, 
• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 
• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 
• cel wystawienia zaświadczenia, 
• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 
• podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 
Zgodnie z art. 430 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 
są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 
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Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Emitenta zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji Emitenta nie przysługuje prawo 
głosu z akcji, na których został ustanowiony zastaw lub użytkowanie. 
Każdej Akcji Oferowanej przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym 
kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału zakładowego bez względu na 
to, czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego, czy też tylko w części. 
 
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych): 
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby 
pełnomocników. Zgodnie z art. 4113 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może głosować odmiennie z 
każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować 
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż 
jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania 
praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 
spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. 
 
Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw: 
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 
umieszczenie w porządku  obrad poszczególnych spraw. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w 
postaci elektronicznej. 
Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 
w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki  
(art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 
Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu 
Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić  
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 
Kodeksu Spółek Handlowych). 
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 
1 Kodeksu Spółek Handlowych). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 
 
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu 
Spółek Handlowych: Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i 
godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 
wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. 
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 
• zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 
• akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu - wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 
• akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 
• akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały Podmiotom wskazanym 
powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 
walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie 
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami: Zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. 
 
Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych): Uchwałę w tym przedmiocie 
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie 
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu 
rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały. 
 
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 
oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji 
podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych). 
 
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 
Kodeksu Spółek Handlowych). 
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu na 
piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. 
Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych 
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na 
rachunku papierów wartościowych. 
Świadectwo zawiera: 
• firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa, 
• liczbę papierów wartościowych, 
• rodzaj i kod papieru wartościowego, 
• firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, 
• wartość nominalną papieru wartościowego, 
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych, 
• informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych 
na nich obciążeniach, 
• datę i miejsce wystawienia świadectwa, 
• cel wystawienia świadectwa, 
• termin ważności świadectwa, 
• w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów 
wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności - 
wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa 
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony 
pieczęcią wystawiającego.  
 
Prawo do żądania wydania dokumentów - odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).  
 
Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych): Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez 
zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu 
przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać 
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przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna zostać 
przesłana (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych).  
 
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).  
 
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).  
 
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego 
zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za 
każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników 
walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi 
protokołów (421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).  
 
Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 
487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a 
powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił  
się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.  
 
Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek), w 
art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki).  
 
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i 
adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby 
uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.  
 
Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje 
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać 
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w 
tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia 
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych),. 
 
Prawo do zamiany akcji - Statut Emitenta przewiduje możliwość emitowania akcji imiennych i akcji na 
okaziciela. Art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje, że zamiana akcji imiennych na akcje na 
okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi 
inaczej. Statut Emitenta w § 7 ust. 2 przewiduje ograniczenie dotyczące zamiany rodzaju akcji stanowiąc, że 
akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:  
 
Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu 
Spółek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w 
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o 
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podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje 
KDPW i GPW.  
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o 
terminach dnia dywidendy  
i terminie wypłaty, przekazując te informacje zgodnie z par. 106 ust. Szczegółowych Zasad Działania KDPW 
najpóźniej na 5 dni przed dniem dywidendy. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po 
dniu dywidendy.  
KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane 
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób 
prawnych, który powinien zostać pobrany przez emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem 
uczestnika, liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku 
dochodowego od osób prawnych.  
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa 
do dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała 
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę 
Nadzorczą (art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).  
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o 
wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, 
po którym wygasa prawo do dywidendy.  
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z 
dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia 
zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację 
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł 
polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy 
ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na 
istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli 
nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, 
które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł 
żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 
Poza tym nie istnieją inne ograniczenia, ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku 
akcjonariuszy, będących nierezydentami.  
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu 
jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 
Statut Emitenta w § 22 ust. 5 przewiduje uprawnienie Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy po 
uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 
 
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru): Przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może zostać 
pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia 
podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co 
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje 
mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz 
gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 
którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy 
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prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego 
zgromadzenia. 
 
Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych):  Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w 
tym zakresie. 
 
Prawo do zbywania posiadanych akcji: Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie 
zbywania akcji posiadanych przez akcjonariuszy. 
 
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem: Statut Spółki nie przewiduje żadnych 
ograniczeń w przedmiocie obciążania akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Zgodnie z art. 340 § 3 kodeksu 
spółek handlowych w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 
zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami 
o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Statut Emitenta w 
§ 7 ust. 2 przewiduje ograniczenie dotyczące zamiany rodzaju akcji stanowiąc, że akcje dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. 
 
Prawo do umorzenia akcji: Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji 
przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego 
spółki. Akcje mogą być umorzone za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia,  
na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (§ 8 Statutu) 

 
13. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania 

organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz ich komitetów 
 
ZARZĄD: 
Skład osobowy Zarządu na dzień 1 stycznia 2015 roku: 
– Piotr Pawłowski - Prezes Zarządu  
– Daniel Stachiewicz - Wiceprezes Zarządu  
– Lech Jeziorny - Wiceprezes Zarządu 
 
W dniu 25 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza OT Logistics S. A. podjęła uchwały w sprawie następujących 
zmian w składzie osobowym Zarządu: 
– powołanie z dniem 25 czerwca 2015 roku Pana Zbigniewa Nowika dotychczasowego Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej na stanowisko Prezesa Zarządu, 
– zmiana z dniem 25 czerwca 2015 roku funkcji Prezesa Zarządu sprawowanej przez Pana Piotra Pawłowskiego 
na funkcję Wiceprezesa Zarządu, 
– powołanie z dniem 1 września 2015 roku Pana Piotra Ambrozowicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 
O zmianach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku. 
W dniu 27 sierpnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym 
Zarządu: 
– odwołanie z dniem 27 sierpnia 2015 roku ze składu Zarządu Panów Piotra Pawłowskiego, Lecha Jeziornego 
oraz Daniela Stachiewicza, pełniących dotychczas funkcje Członków Zarządu Spółki, 
– powołanie z dniem 27 sierpnia 2015 roku do składu Zarządu Spółki Pana Ryszarda Warzochy i powierzenia mu 
funkcji Wiceprezesa Zarządu. 
O zmianach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku. 
 
Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania: 
– Zbigniew Nowik - Prezes Zarządu, 
– Piotr Ambrozowicz - Wiceprezes Zarządu, 
– Ryszard Warzocha - Wiceprezes Zarządu. 
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Doświadczenie i kompetencje członków Zarządu: 
 

 

dr Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu 
- W latach 2002-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej  OT Logistics 
S.A. 
- Rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i zarządzania 
zdobyte w wielkich spółkach międzynarodowych 
- Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu, Doktor nauk ekonomicznych (Institut d’Etudes Politiques 
de Paris) 
 
 
 
 
 

 

dr Piotr Ambrozowicz, Wiceprezes Zarządu 
- Szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju i wzrostu 
wartości przedsiębiorstw, restrukturyzacji, akwizycji, finansowania 
firm, a także zarządzania międzynarodowym zespołem personelu 
- Pełnił bądź pełni funkcję zarządcze lub nadzorcze w spółkach 
krajowych i międzynarodowych w Czechach, Niemczech 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ryszard Warzocha, Wiceprezes Zarządu 
- Od czerwca 2014 r. Pełnomocnik Zarządu do Spraw Operacyjnych, a 
od listopada 2014 r. Prezes Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A.  
- Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. „Menadżer Roku 2004” 
przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki 
 

 
Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Zarządu został opublikowany na stronie internetowej 
Spółki: http://www.otlogistics.com.pl/pl/zarzad-relacje-inwestorskie.html 
 
RADA NADZORCZA: 
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2015 roku: 
– Zbigniew Nowik - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
– Piotr Oskroba - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
– Kamil Jedynak – Członek Rady Nadzorczej, 
– Marek Komorowski - Członek Rady Nadzorczej,  
– Andrzej Malinowski – Członek Rady Nadzorczej, 
– Artur Szczepaniak - Członek Rady Nadzorczej. 
 
W dniu 1 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Piotra Oskroby rezygnację z pełnienia przez niego 
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

http://www.otlogistics.com.pl/pl/zarzad-relacje-inwestorskie.html
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Akcjonariuszy Spółki, tj. z dniem 24 kwietnia 2015 roku. Pan Piotr Oskroba jako powód rezygnacji podał fakt 
zbycia wszystkich akcji Spółki przez fundusz NPN II S.à r.l. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku. 
 
W dniu 24 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 24 kwietnia 2015 roku na 
członka Rady Nadzorczej Pana Gabriela Borga. O wyborze nowego członka Rady Nadzorczej Spółka informowała 
w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku. 
W dniu 25 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Zbigniewa Nowika rezygnację z pełnienia przez 
niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z przewidywanym powołaniem go na stanowisko 
Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. Rada Nadzorcza również w dniu 25 czerwca 2015 roku podjęła uchwały w 
sprawie następujących zmian w obrębie Rady Nadzorczej: 
– wybór z dniem 25 czerwca 2015 roku Pana Artura Szczepaniaka - dotychczasowego, wieloletniego Członka 
Rady Nadzorczej - na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
– wybór z dniem 25 czerwca 2015 roku Pana Kamila Jedynaka - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej - na 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
O zmianach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku. 
 
W dniu 6 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z tym samym dniem na Członka 
Rady Nadzorczej Pana Ludwika Heinsch. O zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółka informowała w raporcie 
bieżącym nr 40/2015 z dnia 6 października 2015 roku. Natomiast  w dniu 14 grudnia 2015 roku Spółka 
otrzymała od Pana Ludwika Heinscha rezygnację bez podania przyczyny, z pełnienia przez niego funkcji członka 
Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Do dnia zatwierdzenia 
niniejszego Sprawozdania Walne Zgromadzenie Spółki nie odbyło się. Informacja na temat rezygnacji została 
opublikowana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 45/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku. 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania: 
– Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
– Kamil Jedynak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
– Gabriel Borg - Członek Rady Nadzorczej  
– Ludwik Heinsch - Członek Rady Nadzorczej  
– Marek Komorowski - Członek Rady Nadzorczej,  
– Andrzej Malinowski - Członek Rady Nadzorczej, 
 
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały 
Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statutu nie stanowią 
inaczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków 
a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 
podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady 
zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, przy czym podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć wyboru 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i 
zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. 
 
Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie 
internetowej Spółki: http://www.otlogistics.com.pl/pl/rada-nadzorcza-relacje-inwestorskie.html  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.otlogistics.com.pl/pl/rada-nadzorcza-relacje-inwestorskie.html
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KOMITETY RADY NADZORCZEJ: 
 
Komitet Audytu 
 
Komitet Audytu został powołany w dniu 30 lipca 2012 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z 
Regulaminem Komitetu Audytu składa się on z trzech członków, powoływanych i odwołanych przez Radę 
Nadzorczą spośród jej członków.  
 
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2015 roku: 
– Marek Komorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu, 
– Zbigniew Nowik – Członek Komitetu Audytu, 
– Artur Szczepaniak – Członek Komitetu Audytu. 
 
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień przekazania niniejszego 
sprawozdania: 
– Marek Komorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu, 
– Ludwik Heinsch – Członek Komitetu Audytu, 
– Artur Szczepaniak – Członek Komitetu Audytu. 
 
W 2015 roku Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia, realizując poniższe zadania. Członkowie Komitetu 
Audytu w realizacji swoich obowiązków odbywają między innymi spotkania z udziałem biegłego rewidenta 
badającego sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane, pracowników Spółki odpowiedzialnych za obszar 
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. 
 
Do zadań wykonywanych przez Komitet Audytu należą w szczególności:  
• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,  
• ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 
ryzykiem, 
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 
• monitorowanie relacji Emitenta z podmiotami powiązanymi 
• zatwierdzanie zmian na stanowisku osoby kierującej jednostką organizacyjną do kompetencji której 
należy wykonywanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego,  
• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych.  
Komitet Audytu jest zobowiązany w szczególności do:  
• oceny półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy 
kapitałowej Emitenta,  
• prowadzenia przeglądu skuteczności procesów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów 
kontroli finansowej,  
• monitorowania udostępniania przez Emitenta informacji finansowych,  
• monitorowania wdrażania rekomendacji i uwag audytorów.  
Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej, którzy mogą 
otrzymywać wynagrodzenie (ustalane przez Przewodniczącego Komitetu Audytu). 
 
 
Komitet Strategii i Rozwoju 
 
W dniu 13 października 2014 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółki został powołany Komitet Strategii i Rozwoju. 
Zgodnie z Regulaminem Komitetu Strategii i Rozwoju komitet ten składa się z trzech członków, powoływanych i 
odwołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.  
 
Skład osobowy Komitetu Strategii i Rozwoju na dzień 1 stycznia 2015 roku: 
– Zbigniew Nowik, 
– Piotr Oskroba, 
– Artur Szczepaniak. 
 



                                                                   Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

 str. 16 

W dniu 19 listopada Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Komitetu Strategii i Rozwoju Panów Kamila 
Jedynaka oraz Gabriela Borga. Pan Zbigniew Nowik od dnia 25 czerwca 2015 roku sprawuje funkcję Prezesa 
Zarządu Spółki. 
 
Skład osobowy Komitetu Strategii i Rozwoju na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień przekazania 
niniejszego sprawozdania: 
– Gabriel Borg, 
– Kamil Jedynak, 
– Artur Szczepaniak. 
 
W 2015 roku Komitet Strategii i Rozwoju obradował w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, opiniując 
głównie poniżej wskazane zadania szczegółowe: 
 
• opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji 
mających istotny wpływ na aktywa spółki,  
• dokonywanie ocen w zakresie projektów rozwojowych oraz oszczędnościowych wdrażanych przez 
Spółkę, 
• opiniowanie zamian własnościowych w obszarze aktywów strategicznych na polskim rynku i 
opracowywanie stosownych rekomendacji, 
• identyfikacji zagrożeń spadku wartości aktywów wynikających w działalności spółek konkurencyjnych, 
• raportowanie o korzyściach oraz zagrożeniach wynikających z wchodzenia w nowe formy oraz 
oferowane usługi tworzące dodatkowa wartość dla spółki, 
• analiza możliwości rozwoju w poszczególnych segmentach biznesowych, 
• weryfikacja strategii konkurencyjnych firm pod kątem możliwości fuzji i przejęć, 
• opiniowanie wieloletnich strategii rozwojowych Spółki i grupy kapitałowej, 
• ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji na kształt aktywów Spółki, 
• uczestnictwo w działaniach akwizycyjnych Spółki oraz monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych, 
• ocena działań, umów oraz innych dokumentów związanych z czynnościami mającymi na celu nabycie, 
zbycie, obciążenie lub inny sposób rozdysponowania istotnych aktywów spółki, 
• opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej 
przez Zarząd, 
• nadzór i monitorowanie organizacji struktur wewnętrznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, 
• nadzór i monitorowanie organizacji podmiotów nabywanych prze Spółkę.  
 
Komitet Strategii i Rozwoju może korzystać ze stałych lub doraźnych doradców spoza grona członków Rady 
Nadzorczej, którzy mogą otrzymywać wynagrodzenie (ustalane przez Komitet). 


