III. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
(wyodrębniona część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej
Zastal w Zielonej Górze za rok obrachunkowy 2009)

1.

Spółka podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku
nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 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

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą
i efektywną politykę informacyjną, zarówno
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
i z uŜyciem nowoczesnych technologii,
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych
metod komunikowania powinna zapewnić
odpowiednią komunikację z inwestorami
i analitykami, umoŜliwiać transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad
i upubliczniać go na stronie internetowej.

KOMENTARZ SPÓŁKI
Rekomendacja ta nie jest realizowana
w pełnym zakresie, gdyŜ Spółka nie
rejestruje przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, a tym samym nie
upublicznia takiego nagrania na stronie
internetowej. Dotychczas obrady
walnego zgromadzenia nie były równieŜ
transmitowane.
Zastal SA planuje zamieszczać relacje
audio/video na swojej stronie
internetowej, ale nastąpi to w dłuŜszym
okresie czasowym.

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.
Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej
począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

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.
W ostatnim okresie strona internetowa
Spółki została gruntownie
przebudowana, dodano i dopasowano do
wymagań dział relacji inwestorskich.
Dodano takŜe w skróconej formie
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.

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest
przez Zarząd spółki raz do roku najpóźniej do 30 czerwca. Przedmiotem walnego
zgromadzenia powinno być:
− rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
− powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
− udzielenie członkom Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia mogą teŜ być inne sprawy, a w szczególności:
− postanowienia dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu
spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
− zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienia na nich prawa uŜytkowania,
− zbycie nieruchomości Spółki,
− emisja obligacji,
− zmiana przedmiotu działania Spółki,
− połączenia spółek i rozwiązania Spółki,
− zwiększenia lub obniŜenia kapitału zakładowego,
− zmiany statutu,
− likwidacji Spółki, wybór likwidatorów, oraz zasady podziału majątku Spółki po
likwidacji,
− wybór rady nadzorczej,
− zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki
dominującej.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach wskazanych w kodeksie
spółek handlowych, statucie a nadto na pisemny wniosek rady nadzorczej, na wniosek
akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego oraz z
inicjatywy Zarządu.
Do udziału w walnym zgromadzeniu mają prawo, akcjonariusze Spółki którzy co
najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia złoŜą w Spółce imienne
świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych.
Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po
czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się
przewodniczącego oraz jego zastępcę. W razie nieobecności tych osób walne
zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Głosowanie
nad wyborem jest tajne. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego
zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które kaŜdy z nich przedstawia i słuŜących
im głosów, podpisana przez przewodniczącego, powinna być sporządzona niezwłocznie
po wyborze przewodniczącego i wyłoŜona podczas zgromadzenia. Na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących 1/10 kapitału reprezentowanego na zgromadzeniu lista
obecności powinna być sprawdzona przez 3 osobową komisję, przy czym
wnioskodawcy wybierają 1 członka komisji.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusze uczestniczą w walnym
zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi
być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności i załączone do protokołu.
Walne zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,
chyba Ŝe statut stanowi inaczej. Zgodnie ze statutem Zastal SA Walne Zgromadzenie
moŜe podejmować uchwały przy obecności co najmniej 15% reprezentowanych akcji.
Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych (50%+1). Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy
wyborach:
− nad wnioskami o powołanie i odwołanie członków organów Spółki lub
likwidatorów,
− o pociągnięciu władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
− w sprawach osobowych.
Tajne głosowanie naleŜy zarządzić na Ŝądanie choćby jednego z obecnych lub
reprezentowanych akcjonariuszy. Walne zgromadzenie moŜe podjąć uchwałę
o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanych
przez walne zgromadzenie. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być
protokołowane przez notariusza pod rygorem niewaŜności. Do protokołu załącza się
niezbędne dokumenty dot. zwołania walnego zgromadzenia i listę obecności
z podpisami uczestników zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo do swobodnej wypowiedzi w ramach dyskusji przewidzianej
w porządku obrad. Przewodniczący walnego zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę
mówcy, a nawet odebrać mu głos jeŜeli treść wypowiedzi raŜąco odbiega od
dyskutowanego punktu porządku obrad, a takŜe gdy czas wypowiedzi staje się
nadmiernie długi. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia oraz wnioski
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaŜ nie były w porządku obrad.
Wnioski takie niezaleŜnie od ich wygłoszenia na forum zgromadzenia, akcjonariusze
składają przewodniczącemu na piśmie z podpisami wnioskodawców. Walne
Zgromadzenie moŜe zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów.
Łącznie przerwy nie mogą trwać dłuŜej niŜ trzydzieści dni.
Tryb wyborów do Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze statutem Spółki Akcyjnej ZASTAL, rada nadzorcza składa się z co najmniej
5 członków powoływanych przez walne zgromadzenie na okres 2 lat obrachunkowych.
Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji. Członkowie rady
mogą być w kaŜdej chwili odwołani przez walne zgromadzenie.
Walne zgromadzenie w pierwszej kolejności ustala ilu członków będzie liczyła rada
nadzorcza w danej kadencji. Zgłoszone wnioski w tej sprawie przewodniczący walnego
zgromadzenia poddaje pod głosowanie. Przechodzi wniosek, który uzyskał największą
ilość głosów nie mniejszą jednak niŜ większość bezwzględną, tj. 50% + 1 głos
oddanych.
Po ustaleniu liczby osób, które będą wybierane do rady nadzorczej przewodniczący
zarządza zgłaszanie kandydatów. Osoba kandydująca do rady nadzorczej musi wyrazić
zgodę na kandydowanie albo ustnie na zgromadzeniu albo teŜ na piśmie, jeŜeli nie
bierze osobiście udziału w zgromadzeniu.
Przewodniczący zebrania moŜe zarządzić przedstawienie się kandydatów osobiście lub
teŜ przez osoby zgłaszające te kandydatury.

Liczba kandydatów do rady nadzorczej nie moŜe być niŜsza niŜ ilość mandatów do
obsadzenia.
Po zamknięciu listy kandydatów, na karcie do głosowania, której numer podaje
przewodniczący walnego zgromadzenia, akcjonariusze umieszczają nazwiska i imiona
wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym podanym przez przewodniczącego.
Głosuje się skreślając z listy nazwiska kandydatów, na których nie oddajemy głosu tak,
aby na liście pozostało nie więcej nazwisk niŜ liczba mandatów do obsadzenia.
W przypadku głosowania techniką odczytu kart magnetycznych, listę kandydatów
w porządku alfabetycznym, z kolejnym numerem udostępnia się w widocznym dla
uczestników głosowania miejscu. Głosuje się na kaŜdego kandydata z osobna.
Mandaty członka rady nadzorczej uzyskują kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę oddanych głosów nie mniej niŜ 50% +1. JeŜeli liczba kandydatów, którzy
uzyskali wymaganą liczbę głosów jest niŜsza niŜ liczba mandatów do obsadzenia,
głosowanie przeprowadza się ponownie aŜ do obsadzenia wszystkich mandatów.
Wyniki wyborów do rady nadzorczej ogłasza przewodniczący walnego zgromadzenia.
Posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty
wyborów. Posiedzenie to zwołuje Zarząd Spółki.
Wybory do Rady Nadzorczej grupami.
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze walne
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Tryb wyborów do rady nadzorczej grupami jest następujący:
Grupę mogą utworzyć akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej taka liczbę akcji,
jaka przypada z podzielenia ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej.
Akcjonariusze, którzy zamierzają utworzyć grupę zgłaszają do przewodniczącego
walnego zgromadzenia wniosek o sporządzenie listy akcjonariuszy tworzących grupę na
podstawie przedłoŜenia zainteresowanych. Po jej sporządzeniu przewodniczący ogłasza
liczbę mandatów, która będzie obsadzana. Liczbę mandatów ustala się dzieląc liczbę
akcji posiadanych przez akcjonariuszy tworzących grupę przez ogólną liczbę
reprezentowanych na zgromadzeniu akcji i mnoŜąc wskaźnik przez liczbę członków
rady nadzorczej. Wynik ułamkowy podlega zaokrągleniu w dół do całości.
Wyborów do rady nadzorczej dokonuje najpierw grupa/grupy/ akcjonariuszy, która
obsadza ustaloną dla niej liczbę mandatów.
Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez grupę /grupy/ akcjonariuszy obsadza
się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, którzy nie oddali głosów
przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych grupami.
JeŜeli na walnym zgromadzeniu, na którym przewidziano głosowanie grupami nie
dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady
nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.
4.

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz
ich komitetów.
W Spółce funkcje zarządzające i wykonawcze pełni 2-osobowy Zarząd w składzie:

− Prezes Zarządu,
− Wiceprezes Zarządu.
Prezesem Zarządu jest Pan Adam LeŜański, który pozostaje na stanowisku Prezesa
Zarządu od 1994 roku. W 2008 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Adama
LeŜańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.
Od dnia 26 września 2008 roku obowiązki Wiceprezesa Zarządu Zastal SA sprawuje
Pan Janusz Łuczyński, który wcześniej sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Zastal.
Zarząd działa w oparciu o Statut Spółki Akcyjnej Zastal, Regulamin Organizacyjny
Spółki oraz Regulamin Zarządu. Treść Regulaminu Zarządu poniŜej:
REGULAMIN ZARZĄDU ZASTAL SA
Postanowienia ogólne
1.
2.

1.

2.

§ 1.
Zarząd ZASTAL SA jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Działania Zarządu Spółki podlegają stałemu nadzorowi ze strony:
−
Rady Nadzorczej,
−
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2.
Podstawę prawną działania Zarządu Spółki stanowią przepisy /postanowienia/:
−
Kodeksu spółek handlowych,
−
Statutu Spółki.
Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa niniejszy Regulamin.
Organizacja Zarządu

1.

2.

3.
1.

§ 3.
W skład osobowy Zarządu wchodzą:
−
Prezes Zarządu
−
Wiceprezes Zarządu.
Na czele Zarządu stoi Prezes powołany do:
−
organizowania bieŜącej pracy Zarządu,
−
kierowania pracami Zarządu w sprawach wymagających wspólnego działania.
W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki, o których mowa w pkt. 2 wypełnia Wiceprezes Zarządu.
§ 4.
Niezbędne prace biurowe i obsługę administracyjną Zarządu wykonuje Biuro Organizacji i Kadr.
Kompetencje i Obowiązki Zarządu

1.
2.

3.

4.

1.

1.

§ 5.
KaŜdy członek Zarządu moŜe prowadzić sprawy Spółki bez uprzednio podjętej uchwały Zarządu, jeŜeli nie
przekraczają one zakresu zwykłego zarządu Spółką.
JeŜeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt.1. którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej
prowadzeniu albo, jeŜeli sprawa przekroczy zakres zwykłego zarządu Spółki, wymagane jest uzyskanie uchwały
Zarządu.
JeŜeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upowaŜniony jest jednoosobowo Prezes
Zarządu, jeŜeli wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza 50.000zł. W pozostałych przypadkach
oświadczenia w imieniu Spółki składają łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu z prokurentem lub
członek Zarządu z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.
Bezpośredni nadzór nad bieŜącą działalnością komórek organizacyjnych sprawują poszczególni członkowie Zarządu.
Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd. Szczegółowy podział kompetencji
członków Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
§ 6.
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
−
składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
−
wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, poleceń, decyzji i komunikatów,
−
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w przypadkach określonych
w Statucie Spółki,
−
ustanawianie i odwoływanie prokury,
−
ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw.
§ 7.
Do obowiązków Zarządu naleŜy w szczególności:
−
zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego faktów:
a) zmiany Statutu Spółki,
b) likwidacji, połączenia, podziału Spółki,
c) podwyŜszenia lub obniŜenia kapitału akcyjnego Spółki,
−
prowadzenie rachunkowości Spółki,

−
−
−
−

sporządzanie i składanie organom nadzorczym bilansu, rachunku zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania
z działalności Spółki,
występowanie o uzyskanie zgody właściwych organów Spółki w sprawach zastrzeŜonych do ich kompetencji,
udzielanie organom Spółki i instytucjom kontrolującym działalność Spółki wszelkich wyjaśnień,
wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
Tryb Potwierdzania Posiedzeń

1.
2.
3.

4.
5.

§ 8.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niŜ raz w miesiącu.
Na posiedzeniach Zarządu podejmowane są uchwały w sprawach przekraczających zakres zwykłego, bieŜącego
kierowania działalnością Spółki. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach bezwzględną większością głosów, przy
obecności wszystkich członków Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeŜeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu
Zarządu.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły zawierające następujące informacje:
−
numer porządkowy posiedzenia,
−
datę i miejsce posiedzenia,
−
imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
−
porządek posiedzenia,
−
treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu,
−
liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu.

Nadzór nad Spółką pełni pięcioosobowa Rada Nadzorcza.
W ramach Rady Nadzorczej działają dwa komitety, Komitet Audytu oraz Komitet
Wynagrodzeń.
Do dnia 18 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Zastal SA działała w składzie:
Jan Olszewski
Janusz Kruchlik
ElŜbieta Apostoluk
Bernard Ziaja
Andrzej Hrywna

– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Wiceprzewodniczący RN,
– Sekretarz RN oraz członek Komitetu Audytu,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku powołało
nową Radę Nadzorczą na kolejną dwuletnią kadencję w składzie:
Jan Olszewski
Janusz Kruchlik
ElŜbieta Apostoluk
Bernard Ziaja
Andrzej Hrywna

– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Wiceprzewodniczący RN,
– Sekretarz RN oraz członek Komitetu Audytu,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określają: Regulamin Rady Nadzorczej
Zastal SA, Regulamin Komitetu Audytu oraz Regulamin Komitetu Wynagrodzeń. Treść
regulaminów poniŜej:
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA
Postanowienia ogólne
1.
2.

Rada Nadzorcza ZASTAL SA jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej ZASTAL w Zielonej Górze,
z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4A.
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
Statutu Spółki ZASTAL SA oraz niniejszego regulaminu.
Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

3.
4.
5.

Rada Nadzorcza ZASTAL SA składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na okres dwóch lat obrachunkowych.
Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji.
Członkowie Rady mogą być w kaŜdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

6.
7.

Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
−
przewodniczącego,
−
przynajmniej jednego zastępcę,
−
sekretarza.
Zadania i zakres działalności

8.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki
i przestrzegając zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych.
9. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki, podejmując działania w celu
uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o sytuacji gospodarczej, finansowej, kadrowej itd.
oraz o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki.
10. Rada Nadzorcza nie moŜe wydawać Zarządowi wiąŜących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
11. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej naleŜy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

badanie sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat,
badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
wybór i odwołanie Zarządu,
zawieranie w imieniu Spółki umowy o pracę z członkami Zarządu,
ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
delegowanie swego członka do czasowego (nie dłuŜej niŜ 3 miesiące) wykonywania czynności Zarządu Spółki
w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie moŜe działać,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki i regulaminu organizacyjnego Spółki,
wyraŜanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce,
wyraŜanie zgody na dokonanie przez Spółkę jednorazowej darowizny powyŜej 15 tys. złotych,
wyraŜanie zgody na zawieranie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub rozporządzenia
majątkowego przekraczającego 25% kapitału akcyjnego Spółki,
ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki i Zarządu,
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania oraz przeglądu sprawozdania
finansowego Spółki,
badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki,
badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
wyraŜanie zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości.

12. Rada Nadzorcza moŜe upowaŜnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.
13. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach między nią a członkami Zarządu oraz w sprawach
między członkami Zarządu.
14. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeŜeli Zarząd tego nie uczyni w terminie
określonym w Statucie Spółki.
15. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, moŜe jednak delegować swoich członków do samodzielnego
wykonywania określonych czynności nadzorczych.
16. Rada Nadzorcza spośród swego grona wybiera komitet audytu i komitet wynagrodzeń, kaŜdy w składzie co najmniej
dwuosobowym. Komitety działają w oparciu o Regulaminy załączone do niniejszego Regulaminu.
Sposób zwoływania i prowadzenia obrad
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ co dwa miesiące.
18. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek co najmniej 2 członków
Rady, albo na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
19. Termin posiedzenia i porządek obrad Rady Nadzorczej ustala jej przewodniczący, w porozumieniu z zastępcą
i sekretarzem.
20. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być wysłane do wszystkich członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia i oprócz określenia miejsca, daty i godziny posiedzenia, oraz porządku obrad, powinno zawierać takŜe
materiały informacyjne w sprawach objętych porządkiem obrad.
21. Dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w innym trybie niŜ określono wyŜej, wówczas zawiadomienie
o posiedzeniu powinno być dokonane telefonicznie, wysłane pocztą internetową, lub dostarczone przez gońca, na
dwa dni przed posiedzeniem.
22. Zawarty w zawiadomieniu porządek obrad moŜe być w trakcie obrad zmieniony wyłącznie w przypadku obecności
wszystkich członków Rady Nadzorczej, w trybie określonym w punkcie 24.
23. Rada moŜe podjąć uchwałę lub zająć w inny sposób stanowisko, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
24. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
25. Dla waŜności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ( 1/2 ) członków Rady Nadzorczej, a wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie o posiedzeniu zawiadomieni.
26. Głosowanie uchwał jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek jednego
z członków Rady Nadzorczej.
27. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez sekretarza Rady Nadzorczej lub przez członka Rady
Nadzorczej wyznaczonego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
28. Protokół powinien wymieniać członków biorących udział w posiedzeniu, zawierać porządek obrad, uchwały
z określeniem ilości głosów oddanych za ich podjęciem, zdania odrębne. Protokół powinien być dostarczony
członkom Rady Nadzorczej przed kolejnym posiedzeniem. Sprzeciwy wobec protokołu mogą być zgłoszone tylko
pisemnie i po ich omówieniu na następnym posiedzeniu, dołączone do protokołu, jako uzupełnienie. KaŜda strona
protokołu powinna być zaparafowana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu i nie wnoszących sprzeciwu
członków Rady Nadzorczej.

29. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej uprawnieni są członkowie Zarządu Spółki. W posiedzeniach mogą
uczestniczyć teŜ inne zaproszone osoby, właściwe dla omawianej według porządku obrad sprawy.
Postanowienia końcowe
30. Obsługę organizacyjno – techniczną oraz prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
31. Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia tj. 22 października 2007 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Komitet audytu liczy 2 członków, z których przynajmniej jeden posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu
rachunkowości i finansów.
Głównym celem funkcjonowania Komitetu audytu jest usprawnienie pracy i wsparcie Rady Nadzorczej poprzez
monitorowanie następujących zagadnień:
−
zachowanie niezaleŜności biegłego rewidenta,
−
jakość i rzetelność raportów finansowych oraz informacji bieŜących przygotowywanych przez Zarząd Spółki,
−
ładu korporacyjnego.
Komitet audytu raz w roku na spotkaniu z biegłym rewidentem dokonuje przeglądu sprawozdań finansowych poprzez
omówienie metod i praktyk rachunkowości, które istotnie wpływają na wynik finansowy Spółki oraz zaleconych zmian
w raportowaniu i audytowaniu.
Komitet audytu corocznie przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności, które zostanie
uwzględnione przy opracowywaniu przez Radę opinii dotyczącej sytuacji Spółki.
Komitet Audytu dokonuje w razie konieczności przeglądu niniejszego Regulaminu i przedstawia Radzie propozycje
zmian.
Członkowie Rady Nadzorczej nie wchodzący w skład Komitetu audytu zachowują dotychczasowe prawa.
REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Komitet wynagrodzeń liczy 2 członków.
Głównym celem funkcjonowania Komitetu wynagrodzeń jest usprawnienie pracy i wsparcie Rady Nadzorczej poprzez
monitorowanie następujących zagadnień:
−
wynagradzanie członków Zarządu; rekomendowanie systemu motywującego do realizacji załoŜonych celów,
z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów dla poszczególnych członków Zarządu,
−
wielkość zatrudnienia i wykorzystanie funduszu płac w Spółce.
Komitet wynagrodzeń dokonuje przeglądu i identyfikacji kryteriów wymaganych od kandydatów na członka Zarządu.
Komitet wynagrodzeń corocznie przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności, które zostanie
uwzględnione przy opracowywaniu przez Radę opinii dotyczącej sytuacji Spółki.
Komitet wynagrodzeń dokonuje w razie konieczności przeglądu niniejszego Regulaminu i przedstawia Radzie
propozycje zmian.
Członkowie Rady Nadzorczej nie wchodzący w skład komitetu wynagrodzeń zachowują dotychczasowe prawa.

W roku 2009 odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Zastal SA, na których podejmowano
uchwały w sprawie zmian organizacyjnych w strukturach Spółki, ustalania zasad
wynagradzania pracowników, prowadzonej polityki finansowej oraz przedsięwzięć
inwestycyjnych spółki jak i podmiotu zaleŜnego.
Rada Nadzorcza Zastal SA obyła 10 posiedzeń. Przedmiotem prac rady w 2009 roku
były głównie prace związane z bezpośrednim nadzorem nad działalnością spółki jak
i analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego spółki zaleŜnej oraz zaangaŜowania Zastal SA
we współfinansowanie inwestycji poprzez udzielanie wymaganych gwarancji,
zabezpieczeń i poŜyczek. Prace Rady Nadzorczej nad częścią finansową wspomnianych
przedsięwzięć toczyły się głównie w ramach komitetu audytu, który zajmował się
analizowaniem przedstawianych materiałów oraz opracowywaniem wniosków i zaleceń
jakimi kierowała się rada przy podejmowaniu uchwał. Komitet audytu w sposób ciągły
analizował i określał ryzyka jakie mogą powstawać w działalności finansowej Zastal SA
jak i przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował takŜe komitet do spraw wynagrodzeń, który
zajmował się nadzorem nad polityką wynagrodzeń prowadzoną przez Spółkę oraz
analizowaniem wpływu zmian w systemie wynagradzania pracowników Spółki na
osiągane efekty finansowe.

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 9001:2000,
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:
− Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. posiada 4.021.139 szt. akcji co stanowi 19,62 %
kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
− Józef Piaszczyński posiada 3.326.960 szt. akcji co stanowi 16,23 % kapitału
akcyjnego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
− „Kapitał” Sp. z o.o. posiada 1.451.228 szt. akcji co stanowi 7,08 % kapitału
akcyjnego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

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 na co najmniej
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

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.

