Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 757) Zarząd Groclin Spółka Akcyjna przekazuje Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu
korporacyjnego w roku 2019.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego
Na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu przyjętym
Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2016 roku, Groclin S.A. jest zobowiązana do
stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.
Dokument ten stanowi załącznik do wspomnianej Uchwały Rady Giełdy, a także jest dostępny na stronie
internetowej www.corp-gov.gpw.pl, a także na stronie internetowej Groclin S.A w dziale „Ład korporacyjny”.
Emitent uwzględnił w wewnętrznych dokumentach regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, w tym
w szczególności odnoszące się ̨ do zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz
uprawnień́ akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
Raport dotyczący zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przez Groclin S.A.
został opublikowany w dniu 18 czerwca 2020 roku i jest dostępny na stronie www.groclin.com

Wskazanie, w jakim zakresie Emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego
Zarząd Emitenta oświadcza, że w roku 2019 Spółka i jej organy przestrzegały zasad zawartych w dokumencie
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z zastrzeżeniem, że odstąpiono od stosowania niektórych zasad,
a inne były stosowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Spółki:

Część I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Rekomendacja I.R.2.
„Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza
w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.”
Zasada jest stosowana
Komentarz: Spółka podejmuje działania wspierające inicjatywy charytatywne oraz o charakterze artystycznym,
kulturalnym czy sportowym. Działania te nie są ̨ jednak elementem realizowanej misji, czy strategii Spółki i nie
stanowią znaczącej pozycji kosztowej. W przypadku wystąpienia takich inicjatyw informacje te będą
zamieszczane w rocznym sprawozdaniu z działalności.
Rekomendacja I.R.3.

„Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem
zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem
zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań
z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.”
Zasada jest stosowana

Komentarz: Komunikacja z inwestorami odbywa się w trybie bieżącym. W zależności od ilości zapytań
kierowanych ze strony inwestorów, Zarząd Emitenta będzie podejmował decyzje organizacyjne pozwalające na
usprawnienie procesu komunikacji Spółki z Inwestorami.
Zasada szczegółowa I.Z.1.3.
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: schemat podziału zadań i odpowiedzialności
pomiędzy członków Zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1S.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Zarząd Spółki jako organ kolegialny wspólnie prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zakres
poszczególnych obszarów, za które odpowiedzialni są członkowie Zarządu jest efektem wewnętrznych uzgodnień
i wynika z bieżących potrzeb. Aktualna struktura Zarządu Spółki, dostosowana do obecnego potencjału Emitenta,
nie wymaga wprowadzania podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu.
Zasada szczegółowa I.Z.1.11
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację o treści obowiązującej w spółce reguły
dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej
reguły”.
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Spółka nie stosuje ustalonej reguły wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, natomiast zgodnie z obowiązującymi regułami, Spółka dokonuje cyklicznych zmian podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Zasada szczegółowa I.Z.1.15
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę
polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien
uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie
sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie
internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności. Decydując o wyborze danej osoby
i powierzeniu funkcji Spółka kieruje się przede wszystkim kwalifikacjami, jakie dana osoba reprezentuje. Spółka
nie prowadzi polityki kadrowej opierającej się na uprzywilejowaniu bądź ograniczaniu możliwości pełnienia danej
funkcji ze względu na kryteria inne niż fachowość i kwalifikacje.
Zasada szczegółowa I.Z.1.16
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację na temat planowanej transmisji obrad
walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Rezygnacja z transmisji obrad jest spowodowana bardzo ograniczonym uczestnictwem akcjonariuszy
w Walnych Zgromadzeniach i niewspółmiernym nadkładem środków technicznych dla zapewnienia przebiegu

transmisji. Jeżeli akcjonariusze Spółki wystąpią o wznowienie transmisji i rejestrowanie przebiegu obrad Walnych
Zgromadzeń, Zarząd Spółki rozważy ponownie przeprowadzenie transmisji obrad. Aktualnie obowiązujące
regulacje, w tym obecność na Walnym Zgromadzeniu notariusza, daje rękojmię rzetelnego prowadzenia obrad
Walnego Zgromadzenia.
Zasada szczegółowa I.Z.1.20
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia,
w formie audio lub wideo”.
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Zarząd Emitenta, mając na uwadze frekwencję na Walnych Zgromadzeniach Spółki podjął decyzję
o rezygnacji zapisu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio i wideo. W ocenie Zarządu Spółki obecność
notariusza oraz przedstawicieli organów Spółki na każdym Walnym Zgromadzeniu daje rękojmię należytego
przebiegu Walnych Zgromadzeń, a w konsekwencji na stronie internetowej spółki nie są zamieszczane materiały
audio lub video z przebiegu obrad walnego zgromadzenia.
Zasada szczegółowa I.Z.2
„Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność
swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.
Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym
struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.”
Zasada jest stosowana
Komentarz: Strona internetowa Spółki prowadzona jest w języku angielskim, ale nie wszystkie dokumenty
tłumaczone są ̨ na język angielski. W ocenie Spółki tłumaczenie na język angielski wszystkich dokumentów
korporacyjnych, w tym w szczególności raportów bieżących i okresowych wiąże się ̨ z dużymi kosztami dla Spółki.
Niemniej jednak Spółka dokłada starań́, aby jak najwięcej informacji o Spółce było dostępnych także w języku
angielskim i aby informacje te zamieszczane były na bieżąco.

Część II. Zarząd i Rada Nadzorcza
Rekomendacja II.R.2
"Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do
zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego."
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Komentarz: Akcjonariusze oraz Rada Nadzorcza przy podejmowaniu decyzji kierują się przede wszystkim
kwalifikacjami, jakie reprezentuje osoba będąca kandydatem do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki. Specyfika
działalności Spółki wymaga, aby w skład Zarządu wchodziły osoby posiadające doświadczenie we współpracy
z koncernami motoryzacyjnymi. Spółka nie posiada wypracowanej polityki w zakresie ustalania składu organów
Spółki przy zachowaniu parytetów, co powoduje, że zasada ta nie jest stosowana w działalności Spółki. Decydując
o wyborze danej osoby i powierzeniu funkcji, Zarząd Spółki lub inne organy kierują się przede wszystkim
kwalifikacjami, jakie dana osoba reprezentuje.
Rekomendacja II.R.3
"Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa

aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby
negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie
powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych
podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.”
Zasada jest stosowana
Komentarz: Wszyscy członkowie Zarządu Spółki w sposób należyty i profesjonalny wykonują swoje obowiązki.
Rada Nadzorcza Spółki jest również na bieżąco informowana o dodatkowym zaangażowaniu członków zarządu w
pełnienie funkcji w organach innych podmiotów. Rada Nadzorcza posiada wiedzę o zaangażowaniu Prezesa
Zarządu André Gerstnera w działalność innych podmiotów, jednakże działalność ta nie jest prowadzona
z uszczerbkiem dla prowadzenia spraw Spółki.
Zasada szczegółowa II.Z.1
"Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu
powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie
internetowej spółki.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Zarząd Spółki, jako organ kolegialny wspólnie prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zakres
poszczególnych obszarów, za które odpowiedzialni są członkowie Zarządu jest efektem wewnętrznych uzgodnień
i wynika z bieżących potrzeb.
Zasada szczegółowa II.Z.2
"Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki
wymaga zgody Rady Nadzorczej.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Spółka nie stosuje tej zasady, a postanowienia Statutu Spółki nie przewidują dla Rady Nadzorczej
uprawnienia do wyrażania zgody na dodatkową aktywność Członka Zarządu poza Spółką lub spółkami z grupy
kapitałowej. Rada Nadzorcza ocenia przede wszystkim bieżące sprawowanie funkcji członków Zarządu oraz
stopień ich zaangażowania w prowadzenie sprawy Spółki.
Zasada szczegółowa II.Z.6
"Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego
członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej
przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: W dotychczasowej praktyce i działalności Spółki, podstawowe znaczenie dla oceny spełnienia
kryterium niezależności, miało oświadczenie, które składał kandydat lub osoba powołana do składu Rady
Nadzorczej.
Zasada szczegółowa II.Z.7
„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają
postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy
funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.”
Zasada jest stosowana
Komentarz: Zasada jest przestrzegana w działalności Spółki, jednakże w Spółce funkcjonuje komitet powołany

uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2017 r. Ponadto, z uwagi na to, iż w skład Zarządu wchodzą wyłącznie
dwie osoby, nie zachodzi potrzeba powołania komitetu wynagrodzeń, ponieważ zadanie to, w sposób należyty
i profesjonalny rada nadzorcza realizuje w pełnym składzie.
Zasada szczegółowa II.Z.9
„W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki zapewnia radzie dostęp do informacji
o sprawach dotyczących spółki”
Zasada jest stosowana
Komentarz: Zasada jest przestrzegana w działalności Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco otrzymuje informacje od
Zarządu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki odbywa z Przewodniczącym Rady Nadzorczej cykliczne spotkania, na
których dyskutowane są bieżące sprawy Spółki.
Zasada szczegółowa II.Z.10.4.
„Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa
w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki”.
Zasada nie jest stosowana
Brak stosowania zasady II.Z.10.4 jest konsekwencją niestosowania przez spółkę zasady wynikającej
z rekomendacji I.R.2.

Część III. Systemy i funkcje wewnętrzne
Rekomendacja III.R.1
„Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych
systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na
rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.”
Zasada jest stosowana
Komentarz: W Spółce funkcjonuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zapewnienia Jakości, który jest odpowiedzialny za
nadzór i kontrolę wewnętrzną związaną z zarządzaniem ryzykiem. Ponadto kontrolę wewnętrzną wraz
z nadzorem działań w ramach prawa pełni dział Kontrolingu podległy dyrektorowi finansowemu. Na dzień
dzisiejszy w Spółce nie funkcjonuje dział audytu wewnętrznego.

Część IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
Rekomendacja IV.R.2
„Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy,
o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom
udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się
w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego
zgromadzenia,

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego Zgromadzenia.
wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych
systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione
z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Zarząd Emitenta, mając na uwadze frekwencję na Walnych Zgromadzeniach Spółki podjął decyzję
o zaprzestaniu transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Zarządu Spółki
obecność notariusza oraz przedstawicieli organów Spółki na każdym Walnym Zgromadzeniu daje rękojmię
należytego przebiegu Walnych Zgromadzeń.
Statut Spółki dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości.
W ogłoszeniach o zwołaniu walnych zgromadzeń́ w 2019 roku Spółka nie zamieściła takiej informacji. Spółka nie
umożliwia tej formy uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach, ponieważ ̇ nie ma możliwości całkowitego
wyeliminowania ryzyka natury organizacyjno-technicznej, których wystąpienie może mieć ́ negatywny wpływ na
przebieg Walnego Zgromadzenia, w tym bezpieczeństwo i tajność ́ procesu głosowania.
Spółka nie umożliwia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu
w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, ponieważ ̇ nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka natury
organizacyjno-technicznej, których wystąpienie może mieć ́ negatywny wpływ na przebieg Walnego
Zgromadzenia, w tym bezpieczeństwo i tajność ́ procesu głosowania.
Rekomendacja IV.R.3
„Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem
obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń
korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we
wszystkich krajach, w których są one notowane.”
Zasada nie dotyczy Spółki
Komentarz: Papiery wartościowe wyemitowane prze Spółkę nie są przedmiotem obrotu poza granicami kraju.
Zasada szczegółowa IV.Z.2
„Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, Spółka zapewnia powszechnie dostępną
transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Komentarz: Rezygnacja z transmisji obrad jest spowodowana bardzo ograniczonym uczestnictwem akcjonariuszy
w Walnych Zgromadzeniach i niewspółmiernym nadkładem środków technicznych dla zapewnienia przebiegu
transmisji. Jeżeli akcjonariusze Spółki wystąpią o wznowienie transmisji i rejestrowanie przebiegu obrad Walnych
Zgromadzeń, Zarząd Spółki rozważy ponownie przeprowadzenie transmisji obrad. Aktualnie obowiązujące
regulacje, w tym obecność na Walnym Zgromadzeniu notariusza, daje rękojmię rzetelnego prowadzenia obrad
Walnego Zgromadzenia.

Część V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
Rekomendacja V.R.1
„Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub
pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego
reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go
ujawnić.”
Zasada jest stosowana
Komentarz: Prezes Zarządu pan André Gerstner piastował w przeszłości, jak i obecnie piastuje stanowisko Prezesa
Zarządu
w innych podmiotach z poza Grupy Kapitałowej Groclin. Fakt ten jednak nigdy nie przeszkadzał w skutecznym
i prawidłowym wypełnianiu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Groclin S. A. oraz nie powodował
konfliktu interesów. Pan André Gerstner deklaruje identyczną postawę na przyszłość i jednocześnie jest świadom
konieczności ujawnienia przypadku powstania takiego konfliktu.
Zasada szczegółowa V.Z.1.
„Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie
transakcji zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi”.
Zasada jest stosowana
Komentarz: Spółka zawierała i będzie w przyszłości zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym
przypadku również z akcjonariuszami. W opinii Spółki wszystkie takie transakcje zostały zawarte i będą zawierane
w przyszłości na warunkach rynkowych.

Część V. Wynagrodzenia
Rekomendacja VI.R.1
„Wynagrodzenie członków organów Spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki
wynagrodzeń.”
Zasada jest stosowana cześciowo
Komentarz: Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenia członków Zarządu ustalane są ̨ przez Radę Nadzorczą,
a wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej – przez Walne Zgromadzenie. Zasady ustalania wynagrodzeń́
pracowników Spółki ustalane są ̨ zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania. Polityka Wynagrodzeń
zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
2019.
Rekomendacja VI.R.3
„Jeżeli w Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma
zastosowanie zasada II.Z.7.”
Zasada nie dotyczy Spółki
Zadania właściwe dla Komitetu wynagrodzeń realizowane są przez cały skład Rady Nadzorczej w ramach
kompetencji Rady, jako organu nadzoru.

Zasada szczegółowa VI.Z.1
„Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia
członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej
spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa.”
Zasada nie dotyczy spółki
Na chwilę obecną w Spółce nie występują żadne systemy motywacyjne. Spółka pracuje nad przygotowaniem
i wdrożeniem odpowiedniego systemu wynagrodzeń motywacyjnych.
Zasada szczegółowa VI.Z.2
„Aby powiązać wynagrodzenie członków Zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami
biznesowymi i finansowymi Spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub
innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum
2 lata”.
Zasada nie dotyczy Spółki
Na chwilę obecną w Spółce nie występują żadne systemy motywacyjne. Spółka pracuje nad przygotowaniem
i wdrożeniem odpowiedniego systemu wynagrodzeń motywacyjnych.
Zasada szczegółowa VI.Z.4.
„Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co
najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale
na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania
zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu
rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze –
oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady
Zasada będzie stosowana począwszy od sprawozdania z działalności za 2020 rok.

Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych
Komitet Audytu i Zarząd Emitenta są odpowiedzialni za system kontroli wewnętrznej w Grupie i jego skuteczność
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, przygotowywanych i przekazywanych
przez Grupę.
Założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie
adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach
okresowych.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Grupy jednym z podstawowych elementów kontroli jest
weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora, do którego zadań należy w szczególności
przegląd półrocznego i badanie rocznego sprawozdania finansowego – jednostkowego i skonsolidowanego.
Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza.
Sprawozdania finansowe w trakcie badania analizowane są przez Komitet Audytu, po zakończeniu badania przez
audytora, przesyłane są członkom Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, a następnie Rada Nadzorcza dokonuje ich
oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Formalno-prawne podstawy funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Grupie tworzy regulamin organizacyjny
określający podział obowiązków i odpowiedzialności w Grupie.
Dokumenty poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Kontrola formalna i rachunkowa
sprawowana jest przez służbę finansowo-księgową. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych
i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę i jej jednostki zależne miesięcznej
sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla, przy udziale pionu
kontrolingowego po zamknięciu księgowym każdego kalendarzowego miesiąca wspólnie analizuje wyniki
finansowe poszczególnych spółek Grupy i koszty rodzajowe porównując je do założeń budżetowych.
Grupa Groclin doskonali metody zarządzania ryzykiem, analizuje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogące mieć
wpływ na realizację zaplanowanych celów, a obowiązujące w Grupie procedury są w sposób systematyczny
modyfikowane i doskonalone.
Zarządzanie ryzykiem podejmowane jest na następujących poziomach:

■ Zarząd Spółki – ryzyka strategiczne,
■ Pion finansowy – ryzyka finansowe,
■ Zakłady i piony funkcjonalne – ryzyka operacyjne.
Grupa stosuje szerokie spektrum reakcji na ryzyko, podejmując działania je ograniczające.

Struktura akcjonariatu
Według stanu na dzień 22 czerwca 2020 roku akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A są:

według stanu na 22.06.2020
Udział w
kapitale
zakładowym
Lp. Akcjonariusz

Ilość akcji

[% ]

według stanu na 26.11.2019

Udział w
ogólnej liczbie
Ilość
głosów
głosów

[% ]

Udział w
kapitale
zakładowym
Ilość akcji

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

[% ] Ilość głosów

[% ]

1 Kabelconcept Hornig GmbH

1 235 000

10,67%

1 235 000

10,67%

1 235 000

10,67%

1 235 000

10,67%

2 Gerstner Managementholding GmbH

2 967 873

25,63%

2 967 873

25,63%

2 967 873

25,63%

2 967 873

25,63%

3 Pozostali

7 375 000

63,70%

7 375 000

58,41%

7 375 000

63,70%

7 375 000

63,70%

100,00% 11 577 873

100,00%

11 577 873

100,00%

Razem
4 Akcje własne
Razem

11 577 873
11 577 873

100,00% 11 577 873
-

-

100% 11 577 873

-

-

100% 11 577 873

-

-

100% 11 577 873

100%

Kabelconcept Hornig GmbH oraz Gerstner Managementholding GmbH posiadają łącznie 36,30% w kapitale
podstawowym Spółki Groclin S.A. Większościowym udziałowcem w tych podmiotach jest Pan André Gerstner,
który posiada 60% udziałów w Kabelconcept Hornig GmbH oraz 100% udziałów w Gerstner Managementholding
GmbH. Pan André Gerstner jest jednocześnie Członkiem Zarządu Kabelconcept Hornig GmbH oraz Gerstner
Managementholding GmbH. Pan André Gerstner pośrednio zatem kontroluje Groclin S.A.
Pan André Gerstner sprawuje funkcje Prezesa Zarządu Groclin S.A.
W okresie od dnia publikacji ostatniego raportu śródrocznego za III kwartał 2019 roku w dniu 26 listopada
2019 roku do daty publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze znaczących pakietów
akcji.

Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne
W jednostce dominującej nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne,
w tym w szczególności akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu
Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
Emitenta. Wynikają one natomiast z przepisów prawa, w tym Rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, art. 11 i 19 oraz Działu VI ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi, ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia
Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
Każda akcja Groclin S.A. upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut Spółki nie przewiduje
ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji Groclin S.A., takich jak ograniczenie wykonywania
prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania
prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
Zakaz wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza może natomiast wynikać z art. 89 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie w razie, gdy akcjonariusz ten naruszy określone przepisy zawarte w Rozdziale 4 Ustawy
o Ofercie. Z kolei zgodnie z art. 6 § 1 KSH, jeżeli spółka dominująca nie zawiadomi spółki kapitałowej zależnej
o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, następuje

zawieszenie wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału
zakładowego spółki zależnej.

Opis zasad zmiany Statutu Emitenta
Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Groclin S.A. oraz zarejestrowania
uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Walne
Zgromadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w sposób i trybie wynikającym z Kodeksu spółek
handlowych.
Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Spółki projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu, Zarząd
Spółki podejmuje uchwałę odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.
Następnie projekt ten jest przedstawiany Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych lub statut Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają zwykłą większością głosów.

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Groclin S.A. (zwane dalej WZ) odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Statucie Groclin S.A. oraz Regulaminie Walnych
Zgromadzeń Groclin S.A. Treść Statutu oraz Regulamin WZ dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, w szczególności
w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statucie Spółki.
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

■ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3,
zmiana Statutu Spółki,
zmiana przedmiotu działalności Spółki,
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
połączenie lub przekształcenie Spółki,
rozwiązanie i likwidacja Spółki,
emisja obligacji,
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,

■ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

■ sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą,
■ tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych i funduszów celowych,
■ podejmowanie uchwał w sprawie umarzania akcji oraz uchwał o umorzeniu akcji, a w szczególności określenia
nieuregulowanych w Statucie zasad umarzania akcji,

■ uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
■ ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 23a Statutu począwszy od roku 2013 dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie
podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:

■ transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
■ dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się
w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

■ wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego
Zgromadzenia.
Zgodnie z przyjętymi „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”:
1) Zarząd Emitenta, mając na uwadze frekwencję na Walnych Zgromadzeniach Spółki podjął decyzję
o zaprzestaniu transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Zarządu Spółki
obecność notariusza oraz przedstawicieli organów Spółki na każdym Walnym Zgromadzeniu daje
rękojmię należytego przebiegu Walnych Zgromadzeń.
Jeżeli akcjonariusze Spółki wystąpią o wznowienie transmisji i rejestrowanie przebiegu obrad Walnych
Zgromadzeń, Zarząd Spółki rozważy ponownie przeprowadzenie transmisji obrad.
2) Spółka nie umożliwia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, ponieważ ̇ nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka natury organizacyjnotechnicznej, których wystąpienie może mieć negatywny wpływ na przebieg Walnego Zgromadzenia,
w tym bezpieczeństwo i tajność procesu głosowania.
3) Spółka nie umożliwia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa
głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ ̇ nie ma możliwości całkowitego
wyeliminowania ryzyka natury organizacyjno-technicznej, których wystąpienie może mieć ́ negatywny
wpływ na przebieg Walnego Zgromadzenia, w tym bezpieczeństwo i tajność ́ procesu głosowania.
Stosownie do § 26a Statutu projekty uchwał oraz inne istotne materiały proponowane do przyjęcia przez Walne
Zgromadzenie powinny zawierać uzasadnienie i opinię Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych wszelkie informacje dotyczące walnych zgromadzeń
zamieszczane są na stronie internetowej Spółki.
Uprawnienia akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu
Spółki oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

Opis działań organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich komitetów, a także
informacje o składzie osobowym tych organów
Zarząd
W skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodzili:

■ André Gerstner – Prezes Zarządu powołany w dniu 30 kwietnia 2014 roku;
■ Barbara Sikorska-Puk – Wiceprezes Zarządu powołana w dniu 22 września 2015 roku.
Zasady działania Zarządu
Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulaminu Zarządu, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki.

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Zarząd powoływany jest na wspólną czteroletnią kadencję.
Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Zarządu.
Uprawnienia osób zarządzających
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Wszelkie sprawy nie zastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia
lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
W przypadkach wymagających niezwłocznego działania uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie
pisemnym. Uchwały w trybie pisemnym przedstawione są wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności po
podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się, w przypadkach wymagających niezwłocznego działania, bez konieczności
jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków
telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących
udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem
innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad
na posiedzeniu Zarządu.
W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz
reprezentowania Spółki upoważnieni są: (i) Prezes Zarządu jednoosobowo, (ii) Wiceprezes Zarządu
jednoosobowo, (iii) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, (iv) Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy
z członków Zarządu.
Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy
działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
Zgodnie z zapisami par. 9A Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
o łączną kwotę nie wyższą niż 4.000.000 złotych (cztery miliony złotych) poprzez emisję do 4.000.000 (cztery
miliony) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy). Upoważnienie
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu
wygasa w dniu 31 sierpnia 2020 r. Aktualnie Spółka nie prowadzi programu skupu akcji własnych, jak również
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w przedmiocie przeprowadzenia programu skupu akcji własnych.
Również Zarząd Spółki nie występował do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przeprowadzenie
programu skupu. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych, Zarząd nie jest
upoważniony do podjęcia decyzji o wykupie akcji.

Rada Nadzorcza
Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku był następujący:

■ Piotr Gałązka – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 czerwca 2017 roku, Przewodniczący Rady
Nadzorczej powołany w dniu 20 września 2017 roku;

■ Michał Głowacki – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 czerwca 2017 roku, Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej powołany w dniu 20 września 2017 roku;

■ Mike Gerstner – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 czerwca 2017 roku;
■ Jörg-H. Hornig – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 czerwca 2017 roku;
■ Wilfried Gerstner – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 czerwca 2017 roku.
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 17 Statutu Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji.
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Co najmniej dwóch członków Rady
Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
Kandydat na członka Rady zobowiązany jest do przekazania Zarządowi na dwa tygodnie przed wyborem do Rady
Nadzorczej krótkiego życiorysu oraz pisemnej informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek
dotyczy powiązań natury rodzinnej, ekonomicznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady
Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W przypadku zmiany sytuacji lub okoliczności, członek Rady
Nadzorczej zobowiązany jest złożyć aktualną informację.
Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub
innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, jeżeli jednorazowa lub łączna w okresie ostatnich
12 miesięcy, wartość takich transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000 EUR.
Obowiązek ten dotyczy transakcji zawartych przez członka Rady Nadzorczej osobiście, przez jego współmałżonka,
krewnych, powinowatych do trzeciego stopnia, przysposobionego, przysposabiającego oraz innych osób
powiązanych z członkiem Rady Nadzorczej osobiście.
Zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Statutu
Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej
Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej trzech członków, a wszyscy
jej członkowie zostali zaproszeni.
W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni
o treści projektu uchwały. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu
prowadzącego posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach prowadzonych
telefonicznie są ważne pod warunkiem zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały
albo na odrębnych dokumentach.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących
osobiście członków Zarządu, w szczególności odwołania i powołania, odpowiedzialności oraz ustalania
wynagrodzenia członków Zarządu.
Uprawnienia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw
i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należy w szczególności:

■ ocena sprawozdań okresowych,
■ ocena sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
grupy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zarówno co
do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących
podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników tej oceny,

■ zatwierdzanie rocznych budżetów dla Spółki i całej grupy kapitałowej przedkładanych przez Zarząd,
■ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzania czynności rewizji
finansowej Spółki,

■ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie
mogących sprawować swoich czynności,

■
■
■
■

zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu,

■ z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
■ rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
■ wyrażanie zgody na: (i) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, (ii) zaciągnięcie kredytu bankowego
w kwocie przekraczającej 10.000.000 złotych, (iii) zaciągnięcie zobowiązania poza czynnościami, które
wchodzą w zakres zwykłej i bieżącej działalności Spółki zgodnie z dotychczasową dobrą praktyką
(Działalnością w Zwykłym Trybie), w kwocie przekraczającej 3.000.000 złotych, (iv) nabycie aktywów trwałych
poza Działalnością w Zwykłym Trybie, w kwocie przekraczającej 3.000.000 złotych; (v) nabywanie
udziałów/akcji spółek, (vi) istotna zmiana profilu działalności (inna niż rozszerzenie działalności o kolejne
produkty), (vii) zaciągnięcie zobowiązania w Działalności w Zwykłym Trybie w kwocie przekraczającej
jednorazowo albo w skali roku 20.000.000 złotych,

■ przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

■ wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy
w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych
zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,

■ zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania ryzykiem w działalności Spółki, zatwierdzanie,
opracowanej przez Zarząd, polityki kontroli wewnętrznej,

■ wyrażanie zgody albo opinii w sprawach, w których do Rady Nadzorczej zwróci się Zarząd albo członek
Zarządu.

Rada Nadzorcza upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian
Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Podejmowanie uchwał
Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów
w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych
przez prawo, w sprawach osobowych i na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza obraduje i podejmuje uchwały w języku polskim. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej
i protokoły z posiedzeń powinny być sporządzone w języku polskim. Materiały oraz inne dokumenty mające być
przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być sporządzone w języku polskim, a w przypadku innego języka,
powinny zostać przetłumaczone na język polski na wniosek choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

Komitet audytu
W dniu 20 września 2017 roku powołano Komitet audytu w następującym składzie:

■ Michał Głowacki - Przewodniczący Komitetu Audytu powołany w dniu 8 grudnia 2017 roku;
■ Piotr Gałązka – Członek Komitetu Audytu;
■ Wilfried Gerstner - Członek Komitetu Audytu.
Kompetencje Komitetu audytu

■ 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.
■ Komitet audytu może zapraszać do udziału w posiedzeniach członków Zarządu, pracowników Spółki, jej
zewnętrznych doradców lub ekspertów.
Informacje dotyczące Komitetu Audytu
Osobami spełniającymi ustawowe kryteria niezależności są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Michał
Głowacki oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Gałązka.
Osobami posiadającymi umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych są: Piotr
Gałązka, Wilfried Gerstner oraz Michał Głowacki. Wszystkie powołane wyżej osoby pełnią funkcję w organach
osób prawnych, w których wymagana jest znajomość rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Dodatkowo wiedzę specjalistyczną powiązaną ze zdobytym wykształceniem posiada w tym zakresie Pan Piotr
Gałązka.
W skład Komitetu Audytu nie wchodzą osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w branży, w której funkcjonuje
Emitent, natomiast każdy z członków Komitetu Audytu posiada doświadczenie pozwalające na właściwe
wykonywanie obowiązków nadzorczych podmiotów działających w sektorze motoryzacyjnym.
Firma audytorska nie świadczyła na rzecz Emitenta dozwolonych usług niebędących badaniem w okresie
poprzedzającym badanie, jak również po rozpoczęciu badania.
Założenia polityki wyboru firmy audytorskiej zawarte są w dokumencie: Polityka i procedura wyboru firmy
audytorskiej. Główne założenia polityki zostały przedstawione poniżej:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Zawarcie z audytorem umowy obejmującej zlecenie przeprowadzenia badania oraz przeglądu,
wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej podjętej w następstwie przeprowadzenia
procedury wyboru audytora zgodnie z Polityką.
Przeprowadzenie procedury wyboru audytora następuje we współpracy Zarządu Spółki,
Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej. Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza w ramach
przeprowadzanej procedury wyboru audytora, mogą występować do Zarządu Spółki
z wnioskami o podjęcie określonych czynności lub dostarczenie informacji lub dokumentów.
Uczestnikami procesu wyboru audytora są również służby finansowe Spółki, o ile Zarząd Spółki
tak postanowi.
Komitet Audytu przeprowadza ocenę ofert złożonych przez uprawnione podmioty oraz
sporządza sprawozdanie z wyników dokonanej oceny. Sprawozdanie z oceny wszystkich ofert
wraz z rekomendacją Komitetu Audytu odnośnie powołania podmiotu do przeprowadzenia
rewizji finansowej, Komitet Audytu przekazuje Radzie Nadzorczej.
Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu oraz
badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Komitetu Audytu oraz rekomendacją. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej nie jest
zgodna z rekomendacją Komitetu Audytu, wówczas w uchwale Rady Nadzorczej ujęte zostanie
uzasadnienie ze wskazaniem przyczyn, dla których rekomendacja nie została przyjęta.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany zgodnie z obowiązującymi warunkami a rekomendacja ta została
sporządzona
w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.
W roku obrotowym 2019 Komitet Audytu odbył łącznie 3 posiedzeń, natomiast w roku 2020 odbyło się jedno
posiedzenie.

