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Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
w Zakładach „Lentex” S.A. w roku obrotowym 2012
Na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4) lit. a) - k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów „Lentex”
S.A. oświadcza, co następuje:
a) Zakłady „Lentex” S.A. stosują zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Tekst dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest publicznie na stronie
internetowej www.corp-gov.gpw.pl. Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego,
wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.
b) Zakłady „Lentex” S.A. w roku obrotowym 2012 stosowały zasady ładu korporacyjnego określone w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” o którym mowa w pkt a) powyżej, z
wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem następujących zasad:
•

zasady I.1. w zakresie dotyczącym prowadzenia strony internetowej wzorowanej na modelowym
serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl – zmiana
struktury strony internetowej na w pełni zgodną z modelowym serwisem relacji inwestorskich
wiąże się z istotnymi kosztami i zostanie przeprowadzona w chwili, gdy liczba planowanych
zmian uzasadni poniesienie tych kosztów, jednak już obecnie strona internetowa Spółki jest w
dużym zakresie wzorowana na modelowym serwisie relacji inwestorskich;

•

zasad I.1., I.12., II.1.9a. oraz IV.10. w zakresie dotyczącym transmitowania obrad walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznia go
na stronie internetowej, a także możliwości zapewnienia udziału akcjonariuszom w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – Spółka w chwili obecnej
nie jest przygotowana prawnie, organizacyjnie ani technicznie do transmitowania obrad walnego
zgromadzenia za pomocą sieci Internet;

•

zasady I.5. w zakresie dotyczącym polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i
zarządzających – wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne
Zgromadzenie, natomiast wynagrodzenia członków Zarządu ustalane i negocjowane są
indywidualnie przez Radę Nadzorczą, kierującą się słusznym interesem Spółki;

•

zasady II.1.5. – wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, przy czym
akcjonariusze nie mają obowiązku przedstawiania kandydatur z wyprzedzeniem w stosunku do
daty Walnego Zgromadzenia;

•

zasady II.1.6. – decyzję o upublicznieniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
pozostawia się Radzie Nadzorczej;

•

zasady II.1.7. – z uwagi na brak przygotowania techniczno-organizacyjnego, z tym jednak
zastrzeżeniem, że pytania zadane w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych
publikowane są w postaci raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

•

zasad II.1.8-10. – przedmiotowe informacje publikowane są w postaci raportów bieżących, które
są następnie zamieszczane na stronie internetowej Spółki;

•

zasady II.1.14. – sposób wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
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określają akty wewnętrzne Spółki, w szczególności Statut, a o zmianie tego podmiotu decyduje
Rada Nadzorcza kierując się słusznym interesem Spółki;
•

zasady II.2. – strona internetowa Spółki prowadzona jest również w języku angielskim, jednak w
niepełnym zakresie wskazanym w zasadzie II.1.;

•

zasady II.3. – Rada Nadzorcza zatwierdza transakcje z podmiotem powiązanym w sytuacji, gdy
wymagają tego akty wewnętrzne Spółki oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

•

zasady III.1.1. – systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki są w
fazie opracowywania i po ich wdrożeniu zasada będzie mogła być stosowana;

•

zasady III.2. – zobligowanie członków Rady Nadzorczej do przedkładania informacji
przewidzianych w zasadzie III.2 wymaga zmiany treści wewnętrznych aktów regulujących
sposób funkcjonowania Spółki oraz jej organów;

•

zasady III.6. – Spółka posiada własne regulacje statutowe określające zasady niezależności
członków Rady Nadzorczej;

•

zasady III.8. – Spółka posiada własne regulacje w Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczące
zadań komitetu audytu i komitetu wynagrodzeń;

•

zasady III.9. – Rada Nadzorcza zatwierdza transakcje z podmiotem powiązanym w sytuacji, gdy
wymagają tego akty wewnętrzne Spółki oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa ;

•

zasady IV.1. – obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwia udział
przedstawicieli mediów w obradach walnego zgromadzenia pod warunkiem, że żaden z
akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nie sprzeciwi się
takiemu udziałowi;

•

zasady IV.6. – Spółka nie ma wpływu na ustalenie przez akcjonariuszy dnia nabycia prawa do

•

zasady IV.7. – Spółka nie ma wpływu na treść uchwały w sprawie podziału zysku, podejmowanej

dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia;
przez akcjonariuszy w czasie obrad Walnego Zgromadzenia;
Intencją Zarządu jest dążenie do przestrzegania w Spółce wszystkich zasad nowego ładu
korporacyjnego. Zarząd nie może jednak deklarować przestrzegania zasad, na realizację których nie ma
wpływu.
c) Spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia
skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych.
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest przez regulaminy, instrukcje, zarządzenia i
procedury wewnętrzne. W Spółce dokonuje się miesięcznych przeglądów wyników finansowych,
realizacji przyjętej strategii i założonych planów operacyjnych. W proces szczegółowego planowania,
obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania Spółki, zaangażowane jest kierownictwo średniego i
wyższego szczebla, a także Rada Nadzorcza. Identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego, a także
zarządzania tym ryzykiem, dokonują poszczególne komórki organizacyjne Spółki, których działalność
narażona jest na ryzyko. Za identyfikację i zarządzanie ryzykiem finansowym odpowiedzialny jest Pion
Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. Działania mające za zadanie monitoring i zarządzanie ryzykiem,
a przez to ograniczenie wpływu niepewności na realizacje celów działalności firmy, zostały określone w
zakresach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zarządzeniach wewnętrznych. Przyjęty
system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do działalności Spółki przekłada się
korzystnie na proces sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
d) Według najlepszej wiedzy Spółki akcjonariuszami posiadającymi na dzień 31 grudnia 2012 roku
bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji byli:
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Liczba posiadanych
akcji/głosów

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ

Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k.

15.150.745

24,04%

24,04%

Krzysztof Moska

11.364.949

18,04%

18,04%

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

3.552.500

5,64%

5,64%

Akcjonariusz
Leszek Sobik wraz z „Sobik”

e) Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 9 Statutu Spółki wszystkie akcje są równe w prawach, brak jest
posiadaczy akcji lub innych papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
f) W Spółce nie występują jakiekolwiek ograniczenia wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji,
poza tymi które wynikają z obowiązującym w tym zakresie przepisów prawa.
g) Statut Spółki nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych. Spółce nie są znane jakiekolwiek inne ewentualne ograniczenia w tym
zakresie, w szczególności powstałe na podstawie umów lub innych stosunków prawnych.
h) Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających dokonywane jest decyzją Rady Nadzorczej, na
podstawie regulacji zawartych w Statucie Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Uprawnienia osób zarządzających określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz aktach
wewnętrznych Spółki. Na mocy Statutu Zarząd nie posiada nadzwyczajnych uprawnień, w szczególności
w zakresie podejmowania decyzji o emisji akcji oraz o ich wykupie. Emisja akcji lub wykup akcji mogą
następować w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne Zgromadzenie.
i) Zasady zmiany Statutu Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki.
Zmiana Statutu dokonywana jest przez Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie stosownej uchwały
kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Po uchwaleniu zmian w Statucie Zarząd niezwłocznie składa do
właściwego sądu wniosek o ich zarejestrowanie. Po otrzymaniu postanowienia właściwego sądu o
zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółka publikuje w formie raportu bieżącego informacje o dokonanych
zmianach Statutu, ogłaszając jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, jeżeli została podjęta decyzja o
jego ustaleniu. Tekst jednolity zmienionego Statutu zamieszczany jest także na stronie internetowej
Spółki.
j) Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich
wykonywania zasadniczo pokrywają się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym
Statut Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej kompetencję Walnego Zgromadzenia w zakresie wyrażania
zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
k) Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili:
Imię i nazwisko

Funkcja

Wojciech Hoffmann
Radosław Muzioł

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Michał Mróz

Członek Zarządu
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W Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012 zaszły następujące zmiany personalne:
•

Michał Mróz – Członek Zarządu, powołany z dniem 01.10.2012r.

•

Jakub Banaszak – Członek Zarządu, powołany w dniu 16.08.2011r., rezygnacja z dniem
31.08.2012r.

•

Janusz Zajdel – Członek Zarządu, powołany w dniu 16.08.2011r., rezygnacja z dniem
09.01.2012r.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Malarz
Halina Markiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Borys Synytsya

Członek Rady Nadzorczej

Adrian Moska

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 zaszły następujące zmiany personalne:
•

Tomasz Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 23.11.2012r.

•

Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 23.11.2012r.

•

Marek Mazur – Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 25.05.2011r., odwołany w dniu
23.11.2012r.

•

Anna Pawlak – Członek Rady Nadzorczej, powołana w dniu 26.06.2012r., rezygnacja w dniu
23.11.2012r.

•

Paweł Oleszczuk – Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 25.05.2011r., rezygnacja w dniu
26.06.2012r.

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu
Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach
wymienionych w Regulaminie Zarządu. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, w
którym opisane są zwięźle tematy będące przedmiotem posiedzenia oraz wymienione i zawarte w formie
załączników uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy
Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady
Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach odbywanych w siedzibie Spółki lub w innych ustalonych
miejscach w Polsce. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych oraz Statut
Spółki, który określa także warunki, jakie musi spełniać członek Rady Nadzorczej, aby zostać uznanym
za członka niezależnego. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza, a
także skład każdego z Komitetów. Regulamin Rady Nadzorczej określa tryb zwoływania i obradowania
Rady Nadzorczej oraz skład ilościowy i kompetencje Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.
Regulamin przewiduje także możliwość podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, w
formie pisemnej lub w formie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również
możliwość oddania głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Z każdego posiedzenia
Rady Nadzorczej sporządzany jest stosowny protokół, którego zawartość określa Regulamin Rady
Nadzorczej. Do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej załącza się listę obecności, podjęte uchwały
oraz jeden egzemplarz materiałów dostarczanych każdemu członkowi Rady. Księga protokołów
przechowywana jest w Spółce.
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