III. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
(wyodrębniona część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej
Zastal w Zielonej Górze za rok obrachunkowy 2012)

1. Spółka podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku nr 19/1307/2012 Rady
Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Tekst zbioru zasad
dostępny jest na stronach internetowych spółki w sekcji relacji inwestorskich, zakładka ład korporacyjny.
2. 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.

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
ZASADA

12.

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

KOMENTARZ SPÓŁKI

Rekomendacja ta nie jest realizowana
obecnie przez Spółkę, gdyŜ Spółka nie
jest w stanie zagwarantować w pełni
niezawodnej
jak
i
bezpiecznej
komunikacji z wykorzystaniem środków
elektronicznych w czasie walnego
zgromadzenia.
Prowadzone są prace nad stworzeniem
takich moŜliwości w przyszłości dla
akcjonariuszy znajdujących się poza
miejscem walnego zgromadzenia.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
ZASADA

2.

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony
internetowej w języku angielskim, przynajmniej
w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

KOMENTARZ SPÓŁKI
Emitent jest małą Spółką, która aktualnie
prowadzi działalność tylko na rynku
krajowym.
Prowadzenie
strony
internetowej w języku angielskim wiąŜe
się natomiast z wysokimi kosztami
tłumaczeń, zwłaszcza komunikatów
okresowych, które są bardzo obszerne.
Obecnie na stronie internetowej znajdują
się podstawowe informacje o Spółce w
języku niemieckim.
W celu równego traktowania inwestorów
krajowych i zagranicznych, Zastal SA
docelowo
doda
wersję
angielską
korporacyjnej strony internetowej, ale
nastąpi to w dłuŜszym okresie

czasowym.
IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
Rekomendacja ta nie jest realizowana
obecnie przez Spółkę, gdyŜ Spółka nie
jest w stanie zagwarantować w pełni
niezawodnej
jak
i
bezpiecznej
komunikacji z wykorzystaniem środków
elektronicznych w czasie walnego
zgromadzenia.

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom
moŜliwość udziału w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, polegającej na:
10.

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w
czasie rzeczywistym,

Prowadzone są prace nad stworzeniem
takich moŜliwości w przyszłości dla
akcjonariuszy znajdujących się poza
miejscem walnego zgromadzenia.

2) dwustronnej
komunikacji
w
czasie
rzeczywistym,
w
ramach
której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku
obrad
walnego
zgromadzenia
przebywając w miejscu innym niŜ miejsce
obrad.

Zastal SA planuje zamieszczać relacje
audio/video
na
swojej
stronie
internetowej, ale nastąpi to w dłuŜszym
okresie czasu.

3. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i
sposobu ich wykonywania.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem walnych zgromadzeń. Treść
regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA znajduje się na stronach spółki ; www.zastal.pl

4. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów.

W Spółce funkcje zarządzające pełni 2-osobowy Zarząd w składzie:
– Prezes Zarządu,
– Członek Zarządu.
Prezesem Zarządu Zastal SA do dnia 19 marca 2012 roku był Pan Lesław Hnat. Z dniem 20 marca 2012 roku na
stanowisko Prezesa Zarządu Zastal SA został powołany Pan Mariusz Matusik.
Zarząd działa w oparciu o Statut Spółki Akcyjnej Zastal, Regulamin Organizacyjny Spółki oraz Regulamin
Zarządu. Treść Regulaminu Zarządu oraz Statutu Spółki

znajduje się na stronach internetowych spółki;

www.zastal.pl
W skład Rady Nadzorczej w 2012 roku wchodzili:
Monika Hałupczak
Paweł Sobków
Jan Olszewski
Tomasz Pietryk
BłaŜej Wasielewski
Kazimierz Frątczak
Andrzej Kloc

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Członek Rady Nadzorczej z do dnia 28 lutego 2012r.,
- Członek Rady Nadzorczej,
- Członek Rady Nadzorczej,
- Członek Rady Nadzorczej,
- Członek Rady Nadzorczej.

Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określają: Regulamin Rady Nadzorczej Zastal SA. Treść
regulaminu zamieszczona na stronie internetowej spółki ; www.zastal.pl

5. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych zapewniają kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, rzetelność
zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań finansowych. Celem
systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanych w spółce poza zapewnieniem kompletności i
rzetelności składników objętych sprawozdaniem jest takŜe, wspieranie procesów decyzyjnych oraz zapewnienie
zgodności działań spółki z obowiązującymi przepisami prawa. Aktami określającymi sposób funkcjonowania oraz
zakres działania systemów kontroli w spółce są:
- regulamin kontroli wewnętrznej,
- regulamin organizacyjny,
- dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej,
- regulamin pracy,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych,
- instrukcje gospodarki kasowej,
- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
- polityka rachunkowości.
Przyjęte do stosowania przez spółkę systemy kontroli wewnętrznej zapewniają takŜe ujawnienie rezerw jak
równieŜ faktów niegospodarności. Systemy zapewniają ustalenie przyczyn nieprawidłowości jak i osób za nie
odpowiedzialnych wskazując jednocześnie sposoby i środki umoŜliwiające usunięcie tych nieprawidłowości.
Identyfikację i ocenę ryzyka, a takŜe zarządzanie ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki
organizacyjne spółki, których działalność jest naraŜona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w sposób ciągły i
nadzorowany przez kierowników poszczególnych komórek i jednostek.
Działania prowadzące do

sporządzania sprawozdań finansowych w spółce są takŜe poddawane kontroli

funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio przez osoby
odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wg stanu na dzień sporządzenia
sprawozdania:

- Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA z siedzibą w Poznaniu posiadające 10.064.848 szt akcji Zastal SA
co stanowi 33% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne,
wraz z opisem tych uprawnień.
Spółka nie emitowała akcji ani obligacji dających ich posiadaczom szczególne uprawnienia i przywileje.

8. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
dotyczące prawa wykonywania głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa
kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
Spółka nie stosuje Ŝadnych ograniczeń co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji na Walnych
Zgromadzeniach. Jedynym warunkiem jest złoŜenie Ŝądania podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
wartościowych przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do
uczestnictwa w WZA nie później niŜ w dniu rejestracji, bądź w przypadku akcjonariuszy posiadających akcje w
formie dokumentu złoŜenia ich w siedzibie spółki nie później niŜ w dniu rejestracji (record day).

9. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emitenta.
Akcje wyemitowane przez Zastal SA nie mają Ŝadnych ograniczeń co do przenoszenia prawa własności.

10. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających i ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Wybór i odwołanie Zarządu naleŜy do szczegółowych kompetencji Rady Nadzorczej. Wybór Prezesa Zarządu
dokonuje Rada Nadzorcza spośród zgłoszonych kandydatur, po uprzedniej ocenie kwalifikacji, kompetencji jak i
doświadczenia zawodowego kandydatów. Wiceprezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów
zaproponowanych przez Prezesa Zarządu.
Uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie emisji i wykupie akcji naleŜą do kompetencji Walnego
Zgromadzenia. Uchwały w tej sprawie zapadają większością ¾ głosów.

11. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące zmiany statutu spółki umieszczane są na 14 dni przed datą
wyznaczonego zgromadzenia na stronie internetowej spółki.
Uchwały w sprawie zmiany statutu spółki wymagają większości ¾ oddanych głosów. Uchwały w sprawie zmiany
przedmiotu działalności spółki wymagają 2/3 głosów oddanych.

