Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia
11 grudnia 2007r. Zarząd Grupy Sygnity S.A. przedstawia Raport w sprawie stosowania zasad
ładu korporacyjnego w Grupie Sygnity S.A. Niniejszy raport stanowi załącznik do Raportu
Rocznego Grupy Sygnity S.A.
Część A.
„Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze
wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki
sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki
zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości

Zarząd Grupy Sygnity S.A. oświadcza iŜ Grupa Sygnity S.A. i jego organy przestrzegały w roku 2007
wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych
2005”.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronach internetowych:
http://www.sygnity.pl

Część B.
„Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia j jego zasadniczych uprawnień oraz praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania”

Walne Zgromadzenie, jako organ Spółki, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa
(w szczególności kodeksu spółek handlowych), Statutu Spółki oraz uchwalonego Regulaminu.
Zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Zgromadzenia (oprócz innych spraw określonych
przepisami prawa) naleŜy w szczególności:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2. udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
3. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
4. tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
5. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
6. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
7. zmiana Statutu Spółki,
8. podwyŜszenie lub obniŜenie kapitału zakładowego,
9. połączenie i likwidacja Spółki,
10. emisja obligacji, w tym takŜe obligacji zamiennych,
11. wybór likwidatorów,
12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
13. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak równieŜ akcjonariuszy,
14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenia są zwoływane przez Zarząd Spółki – z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenia zwoływane jest poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Spółka równieŜ zamieszcza to ogłoszenie w raporcie bieŜącym.
Ze względu na fakt, Ŝe Spółka jest spółką publiczną w Walnym Zgromadzeniu mają prawo
uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, którzy
przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia złoŜą w Spółce imienne świadectwa
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depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, i nie odbiorą
ich przed zakończeniem Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy
obecnych na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek
handlowych.
KaŜda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
śaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zaleŜnymi lub w stosunku do niego
dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, jak równieŜ w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał
akcje, a takŜe w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej
powyŜej Ustawy, nie moŜe na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z
więcej niŜ 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem
ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia
ograniczeń, o których mowa, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uwaŜa się za
akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaką posiadacz kwitu
depozytowego moŜe uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki. Ograniczenie
wskazane powyŜej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać będą we własnym
imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaŜy im
wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
W wypadku określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki
wymaga większości 3/4 oddanych głosów.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne
Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym Ŝe za uchwałą
musi głosować nie mniej niŜ 20% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, Ŝe odwołanie członka Rady na
jego wniosek wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych
Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku
wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyraŜonej w formie uchwały podjętej
większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co
najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
Część C.
„Skład Osobowy i Zasady Działania Organów Zarządzających i Nadzorczych Spółki oraz ich
komitetów”.
Zarząd
Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r.:
Piotr Kardach – Prezes Zarządu
Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu
Rajmund Gral – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Marciniak – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kosturek – Wiceprezes Zarządu
Bogdan Kosturek – Wiceprezes Zarządu
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Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i reprezentuję ją na zewnątrz. Zarząd Spółki wykonuje
funkcje przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.
Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele Spółki jest odpowiedzialny za
ich wdroŜenie i realizacje. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz
prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką Członek Zarządu powinien
zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić
wyłącznie dla realizacji własnych korzyści materialnych. JeŜeli Zarząd jest wieloosobowy do
dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Zarząd Spółki składa się z nie więcej niŜ dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja
Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej
inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje
Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów o przyjęciu
bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.
Podjęcie uchwały przez Zarząd moŜe nastąpić:
a)
b)

c)

poprzez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu;
poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, w szczególności przy uŜyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej
albo elektronicznej;
W trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniem Zarządu, o ile wszyscy członkowie
Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zarząd Spółki jest w szczególności zobowiązany do:
a)
b)
c)

zgłoszenia Spółki do sądu rejestrowego oraz zgłaszanie do sądu rejestrowego wszelkich
danych wymaganych ujawnienia w aktach rejestrowych;
prowadzenia ksiąg protokołów Walnego Zgromadzenia i sporządzania odpisów uchwał;
sporządzenia i złoŜenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego na ostatni dzień
roku obrotowego wraz z pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w tym okresie,
zweryfikowanego zgodnie
z polskim prawem, międzynarodowymi standardami
rachunkowości i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów i niezaleŜnej firmy
audytorskiej wybranej przez Rade Nadzorczą.

Zarząd Spółki jest w szczególności uprawniony do:
a) zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej
10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego;
b) wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego podwyŜszenia kapitału
zakładowego;
c) składania Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad;
d) wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za zgodą Rady Nadzorczej;
e) udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w jej regulaminie;
f) ustanawiania prokury;
g) ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw.
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Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej Grupy Sygnity S.A. na dzień 31 grudnia 2007 r.:
Jacek Kseń – Przewodniczący
Tomasz Sielicki – Zastępca Przewodniczącego
Szczepan Strublewski – Członek
Przemysław Aleksander Schmidt - Członek
Paweł Turno - Członek
Grzegorz Ogonowski - Członek
Przemysław Cieszyński – Członek
Rada Nadzorcza jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad Spółką.
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niŜ pięciu i nie więcej niŜ dziewięciu członków powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie NiezaleŜni, którzy
powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność
niezaleŜnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej
pracami. W razie niemoŜności pełnienia funkcji lub nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki
wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych
oraz postanowieniami Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem
Spółki naleŜy:
1. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;
2. delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w
razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie moŜe
sprawować swoich czynności;
3. wyraŜanie zgody na udział Spółki w transakcjach, których drugą stroną są:
(i)
akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niŜ 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,
(ii)
członkowie Zarządu Spółki,
(iii)
członkowie Rady Nadzorczej.
4. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
5. wyraŜanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek
osobowych;
6. zatwierdzanie budŜetu rocznego;
7. wyraŜanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości (stosownie do
postanowień Art. 20.4 Statutu Spółki);
8. wyraŜanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 Statutu Spółki.
9. wyraŜanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zaleŜny istotnej umowy z
członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, z
zachowaniem trybu określonego w Art. 10.8 Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb
pracy Rady.
Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał na posiedzeniach
oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze.
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Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niŜ raz na kwartał.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na
posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej, z następującymi
wyjątkami:
a) bez zgody większości niezaleŜnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane
uchwały w sprawach:
•
•
•

świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze
Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki,
wyraŜenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zaleŜny istotnej umowy z
członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

b) porządek obrad Rady Nadzorczej nie moŜe być uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego
dotyczy. Wymogu powyŜszego nie stosuje się do sytuacji:
• gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyraŜą zgodę na uzupełnienie
porządku obrad,
• gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki
przed szkodą,
• w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między
członkiem rady nadzorczej a spółką.
c) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku
wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyraŜonej w formie uchwały podjętej
większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co
najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
d) zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie
zgody Rady Nadzorczej wyraŜonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków
Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady
Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte jeŜeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na
posiedzenie Rady.
Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu
wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezaleŜnych oraz co najmniej jeden
posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu
Kompensacyjnego wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezaleŜnych.
Do zadań Komitetu Audytu naleŜy:
1) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezaleŜnego audytu,
2) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawienie Radzie
Nadzorczej opinii na ich temat,
3) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
4) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta
wraz z uzasadnieniem.
W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Grzegorz Ogonowski
(Przewodniczący), Przemysław Cieszyński, Przemysław Aleksander Schmidt.
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Do zadań Komitetu Kompensacyjnego naleŜy w szczególności:
1) planowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu,
2) dostosowywanie wynagrodzeń członków zarządu do długofalowych interesów Spółki i
wyników finansowych Spółki.
W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Szczepan
Strublewski (Przewodniczący), Tomasz Sielicki, Paweł Turno.
Komitety Audytu i Kompensacyjny powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze
swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom.

Część D.
„Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych”
Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania
sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Za sporządzanie raportów finansowych i okresowych odpowiedzialny jest Dział Sprawozdawczości
Giełdowej. Dział ten podlega Wiceprezesowi ds. Finansowych, który sprawuje bezpośredni nadzór i
kontrolę nad procesem przygotowania sprawozdań. Ostateczną weryfikację i akceptację sprawozdań
przeprowadza Zarząd Spółki.
Sprawozdania są sporządzane w oparciu o
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

obowiązujące

przepisy

prawa,

zgodnie

z

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezaleŜnemu badaniu oraz przeglądowi przez
audytora Spółki.
Zgodnie ze Statutem Spółki do zadań Komitetu Audytu naleŜy m.in. zapewnienie rzetelności
sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezaleŜnego audytu dokonywanie przeglądu
sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat. Wyniki
badania sprawozdania finansowego przedstawiane są zatem członkom Komitetu Audytu, który
dokonuje ich analizy wspólnie z audytorem Spółki. Następnie wyniki tej analizy są przedmiotem
posiedzenia Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z
pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
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