Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2020 r.

1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. 2018 r. poz. 757), Zarząd Atende S.A.
przekazuje Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Atende S.A. w 2020 r.

1.1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Emitent
W 2020 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego przyjętym w dniu 13 października 2015 r. przez Radę Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą Nr 26/1413/2015 w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod
nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy w sekcji
poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW (https://www.gpw.pl/dobre -praktyki).

1.2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
Spółka starała się na każdym etapie funkcjonowania stosować rekomendacje i zasady dotyczące „Dobrych Praktyk” spółek
giełdowych. W 2020 r. Spółka stosowała się do zbioru zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie z wyłączeniem 4 zasad szczegółowych (I.Z.1.15., II.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4.).
I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) 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 o pracowała i nie
realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji .
Uzasadnienie: Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności. Emitent stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami
wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub zajmujących inne kluczowe stanowiska powinny być umiejętności,
profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji.
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółe k spoza grupy kapitałowej spółki wymaga
zgody rady nadzorczej.
Uzasadnienie: Dokumenty wewnętrzne Spółki nie zobowiązują członków zarządu do uzyskania zgody rady nadzorczej w zakresie
wskazanym w zasadzie.
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów,
a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki
uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfika cji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania
członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Uzasadnienie: Spółka aktualnie nie posiada regulacji wewnętrznych określa jących kryteria i okoliczności, w których może dojść w
spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spół ka
przeanalizuje funkcjonującą na rynku praktykę w tym zakresie i rozważy mo żliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji
wewnętrznych.
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.
Uzasadnienie: Spółka dotychczas nie przedstawiała raportu na temat polityki wynagrodzeń ze względ u na ryzyko wykorzystania
zawartych w nim danych przez konkurencję. Pierwszy raport zostanie przedstawiony na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w
2021 r.
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Dodatkowo zasady i rekomendacje I.Z.1.10., IV.R.3., VI.R.3., VI.Z.2. nie dotyczą Spółki.
I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła
decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z info rmacją o stopniu ich realizacji.
Uzasadnienie: Spółka nie publikuje prognoz finansowych.
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.
Uzasadnienie: Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są notowane tylko w Polsce, na rynku prowadzon ym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie .
VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie
zasada II.Z.7.
Uzasadnienie: W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie jest wyodrębnio ny komitet do spraw wynagrodzeń.
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.
Uzasadnienie: W programach motywacyjnych Spółki nie są wykorzystywane opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami
Spółki.

1.3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Zarząd Atende S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie
sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
System kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie s prawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:
o
procedury określające zasady sporządzania sprawozdań finansowych w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej,
o
ustalenie zakresu raportowania w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzone przez UE,
o
roczne badania i półroczne przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,

o

procedury autoryzacji sprawozdań finansowych przed publikacją.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje wiceprezes
Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych
odpowiedzialny jest Pion Finansów, podlegają cy bezpośrednio wiceprezesowi Zarządu Atende S.A. odpowiedzialnemu za sprawy
finansowe.
Zakres ujawnianych danych w raportach okresowych wynika z ewidencji księgowej Spółki oraz dodatkowych informacji
przekazywanych przez komórki organizacyjne Emitenta. Sp ółki Grupy Kapitałowej przekazują wymagane dane w formie pakietów
konsolidacyjnych w celu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zakres ujawnianych danych wynika
z obowiązków informacyjnych określonych przez MSR/MSSF. Na bieżąco prowadzony jest monitoring zmian MSR/MSSF w celu
określenia potrzeby aktualizacji zakresu raportowania.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu lub
przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyni ki badania i przeglądu są upubliczniane. Roczne sprawozdania są zatwierdzane przez
Walne Zgromadzenie.
W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komisja rewizyjna.
W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu. Opis Komitetu przedstawion o w punkcie 7.11.
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1.4. Akcjonariusze Atende S.A. posiadający znaczne pakiety akcji
Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
kapitał zakładowy wynosi 7 268 668,80 złotych i podzielony jest na 36 343 344 akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Z zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz zgłoszeń na walne
zgromadzenia wynika, że następujący akcjonariusze posiadają co najmni ej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki:
Liczba akcji 1
Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza
Investments Sp. z o.o. S.K.A.2

Udział w liczbie głosów na WZ1

11 956 958

32,90%

Nationale-Nederlanden OFE

6 100 000

16,78%

PKO OFE

3 500 813

9,63%

14 785 573

40,69%

36 343 344

100%

Pozostali
Razem

Dane na koniec 2020 r. Struktura oraz stan posiadania akcji nie uległ zmianie w 2021 r. do dnia publikacji niniejszego raportu. Dane dla NationaleNederlanden OFE i PKO OFE zostały w 2020 r. skorygowane na podstawie zgłoszeń na Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2020 r., w efe kcie czego
stan posiadania wzrósł odpowiednio o 100 000 akcji i 167 198 akcji. Liczba akcji jest równa liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Udział % w
kapitale zakładowym Spółki ww. akcjonariuszy jest zgodny z udziałami % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
2
Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. jest podmiotem w 100% kontrolowanym, bezpośrednio i pośrednio (poprzez Spinoza Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych), przez Romana Szweda.
1

1.5. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne wraz z
opisem tych uprawnień
Akcje wyemitowane przez Emitenta są akcjami zwykłymi na o kaziciela. Nie istnieją papiery wartościowe wyemitowane przez
Spółkę, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

1.6. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu
Nie istnieją ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji Atende S.A.

1.7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych
emitenta
Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

1.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień
Zgodnie ze Statutem, Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa bądź
Wiceprezesów, powoływanych na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Prezesa Zarządu powołuje uchwała Rady Nadzorczej.
Powoływanie, odwoływanie i określanie liczby członków Zarządu należy do obowiązków Rady Nadzorczej
Uprawnienia osób zarządzających określają przepisy Kode ksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu,
których treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://atende.pl/pl/o_firmie/dane_i_dokumenty_spolki . Osoby
zarządzające w Atende S.A. nie posiadają szczególnych uprawnień do podjęcia decyzji o emisji bądź wykupie akcji.

1.9. Zasady zmiany statutu lub umowy spółki emitenta
Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego , w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych. Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych
akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. Zmiana Statutu Spółki następuje
na zasadach opisanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Tekst jednolity Statutu Spółki jest dostępny na firmowej stroni e
internetowej pod adresem http://www.atende.pl/pl/o-firmie/dane-i-dokumenty-spolki
W 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian w Statucie Spółki.
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1.10.
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne zgromadzenie Atende S.A. („WZ”) odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z przepisami kodeksu
spółek handlowych i Statutu oraz na zasadach określonych w Regulaminie WZ. Pełna treść Statutu oraz Regulaminu WZ znajduje
się na firmowej stronie internetowej pod adresem http://atende.pl/pl/o_firmie/dane_i_dokumenty_spolki
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

WZ odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Porządek obrad ustala podmiot zwołujący WZ. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały WZ, po uprzednio wyrażonej zgodzie
przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością 75% głosów WZ.
W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest
większość 3/5 głosów.
Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, któ rzy nie zgadzają się na zmianę
przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 (dwóch
trzecich) głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego .
WZ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady
Nadzorczej nie będzie obecny na WZ lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, WZ będzie otwarte przez obecnego
akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego największą liczbę głosów na tym WZ.
Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, do kompetencji WZ należy:
a.
tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz o kreślenie ich przeznaczenia,
b.
ustalanie wynagrodzenia dla czło nków Rady Nadzorczej Spółki,
c.
uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
d.
uchwalanie regulaminu obrad WZ.
Uchwały WZ są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę repr ezentowanych na nim głosów,
chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wynika co innego .

W 2020 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. („ZWZ”), zwołane na 25 czerwca 2020 r. Treść podjętych uchwał
ZWZ została opublikowana raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Dokumenty dotyczące ZWZ dostępne są
stronie internetowej Spółki https://atende.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-0
Uprawnienia akcjonariuszy Atende S.A. i sposób ich wykonywania zostały określone w Regulaminie WZ oraz wynikają z przepisów
kodeksu spółek handlowych.

1.11.
Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących
emitenta oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów
i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku o brotowego
Na dzień 1 stycznia 2020 r. Spółką kierował pięcioosobowy Zarząd w składzie:
o
Roman Szwed – prezes Zarządu,
o
Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu,
o
Jacek Forysiak – wiceprezes Zarządu,
o
Szymon Stępczak – wiceprezes Zarządu,
o
Jacek Szczepański – wiceprezes Zarządu.
W 2020 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółką kierował pięcioosobowy Zarząd w składzie:
o
Roman Szwed – prezes Zarządu,
o
Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu,
o
Jacek Forysiak – wiceprezes Zarządu,
o
Szymon Stępczak – wiceprezes Zarządu,
o
Jacek Szczepański – wiceprezes Zarządu.
W okresie po dacie bilansowej zmiany w składzie Zarządu nie nastąpiły. Pięcioletnia kadencja obecnego Zarządu zakończy się
w 2023 r.
Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, której skład na dzień 1 stycznia 2020 r. był następujący:
o
Patrycja Buchowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej,
o
Jan Madey – członek Rady Nadzorczej,
o
Maciej Matusiak – członek Rady Nadzorczej,
o
Monika Mizielińska-Chmielewska – członek Rady Nadzorczej.
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Z dniem 31 grudnia 2019 r. Michał Markowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. Dnia
10 stycznia 2020 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki powołany został Paweł Małyska.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
o
Patrycja Buchowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej,
o
Jan Madey – członek Rady Nadzorczej,
o
Paweł Małyska – członek Rady Nadzorczej,
o
Maciej Matusiak – członek Rady Nadzorczej,
o
Monika Mizielińska-Chmielewska – członek Rady Nadzorczej.
Z dniem 19 marca 2021 r. Monika Mizielińska-Chmielewska zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A.
Dnia 30 marca 2021 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki powołany został Paweł Woźniak. Inne zmiany w składzie Rady
Nadzorczej w okresie po dacie bilansowej nie nastąpiły. Pięcioletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej zakończy się w 20 23 r.
Zasady funkcjonowania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki regulują kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki, Regulamin
Zarządu i Regulamin Rady Nadzorczej. Pełna treść Statutu oraz Regulaminów znajduje się na firmowej stronie internetowej pod
adresem http://www.atende.pl/pl/o-firmie/dane-i-dokumenty-spolki.
Biografie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zamieszczone na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem
http://www.atende.pl/pl/o-firmie/wladze-spolki. Informacje o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
przedstawiono w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..

Komitet Audytu
W ramach Rady Nadzorczej Spółki został wyodrębniony Komitet Audytu. Dnia 1 września 2017 r. Rada Nadzorcza Atende S.A.
ustanowiła w Spółce Komitet Audytu w rozumieniu art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (zwany „Komitetem Audytu”). Skład Komitetu Audytu od 10 stycznia 2020 r. (od dnia
powołania Pawła Małyski na członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsc e Michała Markowskiego, który zrezygnował z dniem
31 grudnia 2019 r.) do końca 2020 r. był następujący:
o
Patrycja Buchowicz – przewodnicząca Komitetu Audytu Spółki,
o
Jan Madey – członek Komitetu Audytu Spółki,
o
Paweł Małyska – członek Komitetu Audytu Spółki,
o
Maciej Matusiak – członek Komitetu Audytu Spółki,
o
Monika Mizielińska-Chmielewska – członek Komitetu Audytu Spółki.
Komitet Audytu funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1089), oraz Regulaminu Rady Nadzorczej
Atende S.A.
W 2020 r. odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu.
Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności
Kryteria niezależności spełniają wszyscy członkowie Komitetu Audytu.
Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają:
o
Patrycja Buchowicz,
o
Paweł Małyska,
o
Maciej Matusiak.
Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent
Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, posiadają:
o
Jan Madey,
o
Monika Mizielińska-Chmielewska – do 19 marca 2021 r.,
o
Paweł Woźniak – od 30 marca 2021 r.
Od dnia 30 marca 2021 r. członkiem Rady Nadzorczej Atende S.A. jest Paweł Woźniak, powołany w miejsce Moniki MizielińskiejChmielewskiej, która zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 19 marca 2021 r. Paweł W oźniak od
30 marca 2021 r. jest również członkiem Komitetu Audytu. Posiada on wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa
Emitent.

(Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
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Zagadnienia związane z firmą audytorską
W 2020 r. nie były świadczone przez firmę audytorską, badającą jego sprawozdanie finansowe, usługi na rzecz Emitenta, które
nie były badaniem.
Główne założenia dotyczące pol ityki wyboru firmy audytorskiej:
1. Spółka może zaprosić dowolne firmy audytorskie do składa nia ofert w sprawie świadczenia usługi badania sprawozdań
finansowych Spółki, którego obowiązek wynika z przepisów prawa, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów prawa.
2. Spółka ma swobodę określenia kryteriów wyboru firmy audytorskiej oraz może prowadzić bezpośrednie negocjacje z
zainteresowanymi oferentami, przy czym za istotne elementy brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru firmy
audytorskiej uznaje się poziom kompetencji oraz jakości świadczonych usług, a także niezależność i bezstronność fir m
audytorskich oraz znajomość specyfiki branży, w której działalność prowadzi Spółka
3. Powołany w Spółce komitet audytu przedstawia radzie nadzorczej Spółki rekomendację, w której:

4.

5.

6.

a. wskazuje proponowaną firmę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, którego
obowiązek wynika z przepisów prawa;
b. oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;
c. stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy
audytorskiej przez radę nadzorczą.
W przypadku gdy wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, którego
obowiązek wynika z przepisów prawa, nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego,
rekomendacja komitetu audytu:
a. zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej
preferencji komitetu audytu wobec jednej z nich;
b. jest sporządzana zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą wyboru firmy audytorskiej.
Spółka oraz powołany w niej komitet audytu uwzględniają wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej.
W przypadku badania sprawozdania finansowego Spółki, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest
zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej
dwuletnie okresy

Spełnienie obowiązujących warunków przez rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej. Firma audytorska została
wybrana 26 kwietnia 2019 r. Wybór audytora nastąpił spośród ofert zaprezentowanych Radzie przez Zarząd Spółki.

1.12.
Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących Emitenta
Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności. Emitent stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób
sprawujących funkcje w Zarządzie lub zajmujących inne kluczowe stanowiska powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz
kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji.
Odnośnie do rekomendacji GPW w zakresie zrównoważonego udział u kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru
w przedsiębiorstwach informujemy, że w całym 2020 r. w Radzie Nadzorczej Spółki na pięć osób dwie stanowiły kobiety (w tym
przewodnicząca RN). W pięcioosobowym Zarządzie funkcję pełni jedna kobieta.

(Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
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