Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Inter Groclin Auto S.A.
§1
Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. zwanego dalej Komitetem Audytu.
§2
1. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto
S.A.
2. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW, ustawy z dnia 7 maja 2009r., o biegłych rewidentach i
ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U nr 77, poz. 649) zwana dalej
(Ustawą), a także niniejszego Regulaminu.
§3
1. Komitet Audytu składa się z czterech członków.
2. Członków Komitetu Audytu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada
Nadzorcza spośród swego grona. W skład Komitetu powinien wchodzić co
najmniej jeden członek spełniający warunki niezależności i posiadający
kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu na swym pierwszym
posiedzeniu danej kadencji.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komitetu Audytu Rada
Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu.
5. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany ze składu
Komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.
§4
1. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się tak często jak jest to
konieczne, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku, przed
opublikowaniem sprawozdania półrocznego i rocznego.
2. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący i przewodniczący im.
W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego,
posiedzenie
zwołuje
Wiceprzewodniczący
lub
członek
Komitetu
upoważniony przez Przewodniczącego.

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i
materiały będące przedmiotem obrad przesyła członkom Komitetu Audytu
Przewodniczący Komitetu. Zawiadomienie winno zostać wysłane co najmniej
na 6 dni przed posiedzeniem Komitetu drogą mailową lub faksem na adresy
lub numery faksów wskazane przez członków Komitetu Audytu.
4. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie
Nadzorczej, poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu.
5. Członkowie Komitetu mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu oraz
głosować nad podjęciem uchwał osobiście lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§5
1. Do ważności uchwał Komitetu Audytu wymagana jest obecność na
posiedzeniu co najmniej trzech członków oraz zaproszenie wszystkich
członków Komitetu.
2. Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów
obecnych członków Komitetu.
§6
1. Z posiedzeń Komitetu Audytu sporządzany jest protokół. Protokół podpisują
wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu.
2. Przy wykonywaniu zadań Komitet Audytu może zasięgać pomocy lub
informacji od wybranego eksperta lub ekspertów. Koszty ekspertów, po
uprzednim ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
ponosi Spółka.
§7
1. Komitet Audytu pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i audytu dla Rady
Nadzorczej, w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad
sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy
z biegłymi rewidentami Spółki.
2. Do zadań Komitetu należy:
• Monitorowanie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa oraz
z zasadami dobrych praktyk w prowadzeniu działalności biznesowej,
• Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu
co do podziału zysku lub pokrycia strat i przedstawienie Radzie
Nadzorczej rekomendacji, co do ich akceptacji,
• Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, świadczenia
usług o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy,

•

Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
• Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
• Przyjmowanie od podmiotu dokonującego badania sprawozdań
finansowych informacji dotyczących czynności rewizji finansowej, w
tym szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli
wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej,
• Monitorowanie
publikowanych
przez
Spółkę
informacji
przekazywanych na rynek,
3. Komitet Audytu może zapraszać do udziału w posiedzeniach członków
Zarządu, pracowników Spółki, jej zewnętrznych doradców lub ekspertów.
§8
Raz w roku Komitet Audytu przedstawi Radzie Nadzorczej samoocenę swojej
działalności.
§9
1. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności
przynajmniej raz na pół roku, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych
i półrocznych.
2. Przewodniczący Komitetu Audytu lub inny upoważniony przez niego
członek Komitetu powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w celu odpowiedzi na pytania dotyczące
działalności Komitetu Audytu.
§ 10
W sprawach nieregulowanych
Regulaminu Rady Nadzorczej.
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§ 11
Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalenia
Regulaminu.
§ 12
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.10.2013
roku uchwałą nr 35/2013

