
Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji 

i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 

 

 
Stosownie do treści Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), spółki 

notowane na rynku podstawowym GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych 

w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN 2016”), który dostępny na 

stronie internetowej Giełdy (www.gpw.pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego 

spółek notowanych. 

Regulamin GPW oraz uchwały zarządu i rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki 

notowane na GPW informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych 

informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę notowaną na GPW w sposób trwały 

lub została naruszona incydentalnie, spółka taka ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w 

formie raportu bieżącego.  

Ponadto, spółka notowana na GPW zobowiązana jest dołączyć do raportu rocznego raport zawierający 

informacje o zakresie stosowania przez nią DPSN 2016 w danym roku obrotowym. 

Spółka Korporacja KGL S.A. („Spółka”) dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich 

działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy również w 

materiach nieregulowanych przepisami prawa. W związku z powyższym, Spółka podjęła niezbędne 

działania w celu jak najpełniejszego realizowania zasad zawartych w DPSN 2016.  

Zarząd Spółki stosuje i zamierza stosować większość zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW 2016” za wyjątkiem następujących:  

 

Zasada szczegółowa 
I.Z.1.11. 

Zasada o konieczności zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta informacji 
o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły 
 
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie publikuje na stronie internetowej informacji w powyższym 
zakresie. Wybór podmiotów uprawnionych do badania finansowego każdorazowo zależy od 
suwerennych decyzji organów Spółki. 
 

Zasada szczegółowa 
I.Z.1.15. 

Zasada o konieczności zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta informacji 
zawierającej 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 
 
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka 
zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie 
różnicując wieku lub płci. Aktualnie w Zarządzie Emitenta zasiadają wyłącznie mężczyźni, zaś 
funkcje w Radzie Nadzorczej pełnią również kobiety. Przy wyborze kandydatów na członków 
organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki 
i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i 
efektywność. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru nie są 
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podyktowane płcią. Emitent nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn 
na stanowiskach zarządczych i nadzorczych. 
 

Zasada szczegółowa 
I.Z.1.16. 

Zasada o konieczności zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta informacji 
na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni 
przed datą walnego zgromadzenia  

 
Zasada nie jest stosowana. Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany jest 
wysokim kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających 
na realizowanie wynikających z niej obowiązków, niewspółmierne do ewentualnych korzyści 
płynących dla akcjonariuszy. Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, przepisów 
prawa oraz prowadzi stosowną politykę informacyjną. 
 

Zasada szczegółowa 
I.Z.1.19. 

Zasada o konieczności zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta pytań 
akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 KSH, wraz z odpowiedziami 
zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, 
zgodnie z zasadą IV.Z.13 

 
Zasada nie jest stosowana. Spółka przestrzega powyższą zasadę w zakresie przewidzianym 
właściwymi ustawami tj. KSH oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (…). Spółka nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu rozmów, pytań i 
odpowiedzi zadawanych podczas walnych zgromadzeń Spółki. 

 
Zasada szczegółowa 
I.Z.1.20. 

Zasada o konieczności zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta zapisu 
przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. 
 
Emitent nie publikuje zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Emitenta, 
prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami, tj. 
w szczególności publikowanie raportów bieżących poprzez system ESPI oraz podawanie 
stosownych informacji na stronie internetowej spółki zapewnia akcjonariuszom pełny dostęp do 
informacji dotyczących walnych zgromadzeń.  
 
Odstąpienie od stosowania wskazanej powyżej zasady związane jest z unikaniem ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Spółka nie wyklucza jednakże, w szczególności w sytuacji pojawienia się 
próśb akcjonariuszy, przyjęcia do stosowania powyższej zasady w przyszłości w zakresie 
zamieszczenia na stornie internetowej zapisu audio 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 nie dotyczy spółki. Poza tym z uwagi na strukturę akcjonariatu, charakter i zakres 
prowadzonej działalności oraz fakt, że akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów WIG20 lub 
mWIG40, w opinii Emitenta przyszła ekspozycja na inwestorów zagranicznych będzie niewielka. W 
ocenie Emitenta koszty ponoszone w związku z prowadzeniem i aktualizowaniem strony 
internetowej w języku angielskim, byłyby niewspółmierne wobec prawdopodobnej skali 
zainteresowania inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. 
 

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 
 
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka 
zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie 
różnicując wieku lub płci. Aktualnie w Zarządzie Emitenta zasiadają wyłącznie mężczyźni, zaś 
funkcje w Radzie Nadzorczej pełnią również kobiety. Przy wyborze kandydatów na członków 
organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki 
i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i 
efektywność. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru nie są 
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podyktowane płcią. Emitent nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn 
na stanowiskach zarządczych i nadzorczych. 
 

Zasada szczegółowa 
II.Z.2. 

Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy 
kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. 
 
Zasada nie jest stosowana. Statut oraz obowiązujące dokumenty wewnętrzne Spółki nie nakładają 
obowiązku informacyjnego na członków zarządu w powyższym zakresie.  
 
Niemniej jednak zgodnie z zapisem § 7 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza może odwołać bądź 
zawiesić w czynnościach Członka Zarządu jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się 
m.in.: zajmowanie się bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w 
szczególności przez posiadanie bądź nabycie akcji lub udziałów w spółce konkurencyjnej albo 
przystąpienie do spółki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wspólnik bądź 
członek jej organów zarządzających lub nadzorczych bądź reprezentowanie spółki konkurencyjnej 
jako pełnomocnik (z wyłączeniem spółek zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych). 
 

Zasada szczegółowa 
II.Z.3. 

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w 
zasadzie II.Z.4. 

 
W zakresie Zasady II.Z.3 intencją Emitenta jest pełne spełnianie zasady niezależności co najmniej 
dwóch członków rady nadzorczej Emitenta. Członkowie obecnej rady nadzorczej zostali wybrani 
przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2016 r w taki sposób aby zapewnić możliwość 
spełnienia tej zasady. Członkami spełniającymi kryteria niezależności byli: panowie Tomasz Dziekan 
oraz Artur Lebiedziński.  
 
W dniu 17 lutego 2017 r. członek rady nadzorczej – pan Tomasz Dziekan poinformował Emitenta o 
nabyciu w tym samym dniu 1000 sztuk akcji Spółki w ramach obrotu zorganizowanego na GPW. 
Zdarzenie to spowodowało, iż naruszone zostało kryterium niezależności tego członka rady 
nadzorczej określone w pkt. 1 lit. d) Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej 
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). 
 
W związku z powyższym Emitent nie spełnia Zasady II.Z.3. z rekomendacji i zasad zawartych w 
Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Zarząd Emitenta zamierza 
zarekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta zmianę (lub powołanie 
dodatkowego) członka rady nadzorczej tak aby spełniać zasadę, o której mowa powyżej, chyba, że 
na dzień WZ przyczyna naruszenia niezależności zostanie usunięta. 

  
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. 
 
Na dzień niniejszego sprawozdania Emitent nie powołał komitetów ds. wynagrodzeń, ani komitetu 
ds. audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje obecnie Rada Nadzorcza. Zgodnie z regulaminem 
Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy 
doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w szczególności w ramach Rady Nadzorczej może 
działać komitet audytu.  
 
Pan Tomasz Dziekan, będący Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest osobą spełniającą kryterium 
niezależności i kwalifikacji, zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.  

 
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. 
 
Spółka nie ma obecnie w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie 
ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Wszystkie zadania wynikające z tych obszarów 
wykonywane są bezpośrednio przez Zarząd. 
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Zasada szczegółowa  
III.Z.3. 

W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w 
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 
wewnętrznego. 
 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Aktualnie w Spółce nie ma osoby kierującej funkcją audytu 
wewnętrznego ze względu na brak wyodrębnienia w Spółce sformalizowanej jednostki 
odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego. 

 
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. 

 
Emitent nie stosuje powyższej rekomendacji. Stosowanie powyższej rekomendacji może wiązać się 
z ryzykiem o charakterze organizacyjnotechnicznym oraz prawnym, mogącymi doprowadzić do 
próby wzruszania ważności odbycia lub prawidłowego przebiegu walnych zgromadzeń.  
 
Ponadto stosowanie się do tej zasady wiązałoby się także z poniesieniem po stronie Spółki 
dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem technicznych możliwości uczestnictwa w 
obradach walnego zgromadzenia. Zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń 
wynikające z przepisów prawa oraz z Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w sposób wystarczający 
zapewniają akcjonariuszom możliwość osobistego udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz 
korzystania w tym zakresie z praw im przysługujących, a Spółka zwołuje walne zgromadzenia 
ustalając dni i godziny umożliwiające szeroki udział akcjonariuszy. Jednocześnie istnieje możliwość 
udziału w WZA za pośrednictwem pełnomocnika.  
 

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. 
 
Zasada nie jest stosowana. Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany jest 
wysokim kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających 
na realizowanie wynikających z niej obowiązków, niewspółmierne do ewentualnych korzyści 
płynących dla akcjonariuszy. Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, przepisów 
prawa oraz prowadzi stosowną politykę informacyjną. 

 
Zasada szczegółowa  
IV.Z.3. 

Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach 
 
Zasada nie jest stosowana. W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do 
Spółki przez przedstawicieli mediów – Spółka niezwłocznie udziela stosownych odpowiedzi. Spółka 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyczerpująco i rzetelnie realizuje obowiązki informacyjne 
spółek giełdowych oraz prowadzi intensywną politykę informacyjną. 
W ocenie Spółki, konieczność ochrony poufności informacji dostępnych podczas Walnego 
Zgromadzenia przemawia za przyjęciem ograniczenia dostępu osób trzecich do tych danych. O 
obecności mediów podczas walnych zgromadzeń decydują akcjonariusze oraz przewodniczący 
zgromadzenia. 
 

Zasada szczegółowa  
IV.Z.12. 

Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki 
finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym 
podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. 
 
Ze względu na fakt, że wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w 
sprawozdaniu finansowym podlegające zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie są dostępne na 
stronie internetowej Emitenta od dnia ich publikacji przez system ESPI, Zarząd nie będzie 
przeprowadzał szczegółowej prezentacji tych danych podczas walnych zgromadzeń. Będzie 
natomiast odpowiadał na pytania akcjonariuszy. 
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Zasada szczegółowa  
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, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania 
członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej 
konfliktem interesów. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie określiła regulacji wewnętrznych, w 
których zawarte zostały kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu 
interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego 
zaistnienia. Zamiarem Spółki jest jednak opracowanie i przyjęcie takich regulacji. 
 

Rekomendacja 
VI.R.1. 

Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z 
przyjętej polityki wynagrodzeń 

 
Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji. Wynagrodzenia członków Zarządu ustalane jest 
decyzją Rady Nadzorczej na podstawie postanowień Statutu Spółki i odpowiada kwalifikacjom i 
zakresowi obowiązków członków zarządu. Zgodnie z KSH – wynagrodzenie członków Rady 
Nadzorczej ustalane jest przez walne zgromadzenie. Wysokości wynagrodzenia poszczególnych 
członków Rady Nadzorczej jak również menedżerów wyższego szczebla uzależniona jest zakresu 
obowiązków oraz odpowiedzialności. 
 

Rekomendacja 
VI.R.2. 

Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i 
długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać 
rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn 
 
Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji z uwagi na brak przyjętej polityki wynagrodzeń. 
 

Rekomendacja 
VI.R.3. 

Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego 
funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. 
 
Na dzień niniejszego sprawozdania Emitent nie powołał komitetów ds. wynagrodzeń, ani komitetu 
ds. audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje obecnie Rada Nadzorcza. Zgodnie z regulaminem 
Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy 
doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w szczególności w ramach Rady Nadzorczej może 
działać komitet audytu.  
 

Rekomendacja 
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 ppkt. 5. powyższej rekomendacji z uwagi na brak przyjętej polityki wynagrodzeń. 
 

 

 


