
I. 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 
 
W roku 2008 Spółka przestrzegała wszystkich zasad zawartych w dokumencie Dobre 
Praktyki w Spółkach Publicznych 2007, z następującymi wyjątkami: 
 

1) Spółka nie prowadzi transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, jak równieŜ nie 
rejestruje jego przebiegu; 

 
2) W związku z faktem, iŜ Rada Nadzorcza liczy 6 członków, podczas gdy minimalna 

ilość wymagana przez prawo to 5 członków, Rada Nadzorcza Spółki nie powołała 
komitetu audytu. 

 
Z uwagi na powaŜne koszty prowadzenia działań wskazanych w pkt. 1 powyŜej, Spółka nie 
planuje wprowadzenia transmisji i rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia. W opinii Spółki 
dotychczasowy sposób informowania akcjonariuszy o przebiegu Walnego Zgromadzenia, tj. 
podawanie do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał, jest wystarczający.  
 
II. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia, zasadnicze uprawnienie walnego 
zgromadzenia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 
 
Opis sposobu działania 
 
Walne Zgromadzenie działa na podstawie (i) Kodeksu spółek handlowych, (ii) innych ogólnie 
obowiązujących przepisów, (iii) Statutu oraz (iv) regulaminu walnego zgromadzenia. 
 
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. 
Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, Ŝe akcje nie 
będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu jest złoŜenie świadectwa w siedzibie Spółki, przynajmniej na tydzień 
przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
winno zostać sporządzone w formie pisemnej. Ponadto, w przypadku pełnomocnictw 
udzielanych przez osoby prawne lub spółki osobowe do pełnomocnictwa powinien być 
dołączonych dokument potwierdzający umocowania osób udzielających pełnomocnictwa do 
reprezentowania akcjonariusza. 
 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawna. Tajne głosowanie zarządza się gdy jest to 
wymagane przez prawo (np. w sprawach osobowych) lub na wniosek akcjonariusza. 
 
Walne Zgromadzenia zwoływane są za pośrednictwem ogłoszenia publikowanego w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto, informacje o (i) zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia oraz (ii) projekty uchwały przekazywane są do publicznej wiadomości w 
formie raportu bieŜącego. 
 
Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
 



Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone są w art. 20.1. Statutu Spółki i obejmują: 
 
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki; 
b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków;   
c) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat; 
d) tworzenie i znoszenie funduszów celowych; 
e) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 
f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; 
g) zmiana Statutu Spółki; 
h) podwyŜszenie lub obniŜenie kapitału zakładowego; 
i) połączenie lub przekształcenie Spółki; 
j) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 
k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; 
l) wybór likwidatorów; 
ł) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej  
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 
m) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zasadniczej części; 
n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.  
 
Walne Zgromadzenie uprawnione jest takŜe do powoływania i odwoływania członków Rady 
Nadzorczej (na mocy art. 10.2 Statutu). Ponadto, zgodnie z art. 368 § 1 KSH, walne 
zgromadzenie moŜe odwołać członka Zarządu.  
 
Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 
 
Podstawowym uprawnieniami akcjonariuszy jest prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
oraz wykonywania na nim prawa głosu. 
 
Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału 
zakładowego mogą Ŝądać zwołania Walnego Zgromadzeniu oraz umieszczenia w porządku 
jego obrad określonych spraw (art. 400 § 1 KSH).  
 
Akcjonariuszom słuŜy równieŜ prawo do zaskarŜania uchwał lub składania powództw o 
uznanie uchwały Walnego Zgromadzenia za niewaŜną. 
 
III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz 
ich komitetów 
 
Rada Nadzorcza 
 
Skład 
 
Lp. Imi ę i nazwisko Funkcja 
1. Stephen Klein Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Artur Olszewski Członek Rady Nadzorczej 
3. Krzysztof Sobolewski Członek Rady Nadzorczej 
4.  Wojciech Sierka Członek Rady Nadzorczej 
5. Krzysztof Sędziowski Członek Rady Nadzorczej 
6. Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej 
 



Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej 
danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 
(trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok. 
Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: 
 
a) akcjonariusz posiadający akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego 
Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym 
jej Przewodniczącego. W przypadku, gdy więcej niŜ jeden akcjonariusz posiada akcje 
reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki, Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający najwięcej akcji Spółki; 
 
b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Walne 
Zgromadzenie. 
 
PoniewaŜ w chwili obecnej Ŝaden akcjonariusz Spółki nie posiada co najmniej 33% kapitału 
zakładowego, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez 
Walne Zgromadzenie. 
 
Zasady działania 
 
Rada Nadzorcza działa na podstawie (i) Kodeksu spółek handlowych, (ii) innych ogólnie 
obowiązujących przepisów, (iii) Statutu oraz (iv) regulaminu rady nadzorczej. 
 
W ramach Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. 
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności: 
 
a)ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; 
b) opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do rozporządzania zyskiem 
(w tym wypłaty dywidend) lub pokrycia strat, jak równieŜ projektów uchwał proponowanych 
do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz innych istotnych materiałów przedstawianych 
akcjonariuszom w związku z Walnym Zgromadzeniem;  
c)badanie i zatwierdzanie rocznych planów operacyjnych i finansowych Spółki („BudŜet 
Spółki”) oraz Projektów („BudŜet Projektu”), w które Spółka inwestuje, oraz wszelkich 
istotnych zmian do nich, oraz Ŝądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich 
wykonania; 
„Projekt” oznacza spółkę, działalność lub przedsięwzięcie związane z wytwarzaniem, 
przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej lub cieplnej, dostawą, obrotem czy 
dystrybucją paliwa, w którym Spółka jest udziałowcem, inwestorem, przygotowującym 
przedsięwzięcie (developerem) lub zarządzającym; 
d)badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki; 
e)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 
których mowa w pkt. a), b) powyŜej; 
f)powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa, 
Wiceprezesa lub całego Zarządu; 
g)ustalanie liczby członków Zarządu na kolejną kadencję; 
h)ustalanie wynagrodzenia oraz innych korzyści członków Zarządu; 



i)delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności 
Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych 
powodów nie moŜe działać; 
j)wyraŜanie zgody na zbycie, wydzierŜawienie, zamianę lub inne rozporządzenie mieniem 
Spółki, w tym udziałów Spółki w jakimkolwiek Projekcie, czy to w ramach jednej transakcji 
czy teŜ w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyŜsza 
równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, obliczonej na podstawie średniego kursu wymiany 
ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji („Kurs 
Wymiany”);  
k) wyraŜanie zgody na zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę 
poŜyczek albo zaciągnięcie innego zadłuŜenia z wyjątkiem (i) zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług i dostaw towarów zaciągniętych w normalnej działalności gospodarczej, 
(ii) podatków jeszcze nieprzypadających do zapłaty, (iii) zadłuŜenia krótkoterminowego z 
innych tytułów, gdzie cześć nieprzewidziana w zatwierdzonym budŜecie Spółki nie 
przekracza łącznie równowartości w złotych kwoty 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 
USD wedle Kursu Wymiany; 
l)wyraŜanie zgody na wydatkowanie przez Spółkę kwot przekraczających równowartość w 
złotych 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, 
czy to w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, z wyjątkiem 
wydatków zatwierdzonych i wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budŜecie Spółki 
lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki z zastrzeŜeniem, iŜ wydatki 
inwestycyjne nie są rozumiane jako ponoszone w toku zwykłej działalności Spółki; 
m) wyraŜanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest 
jakikolwiek podmiot z niŜej wymienionych:  
i) podmiot, w którym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały, chyba Ŝe 
Spółka posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% (sto procent) kapitału zakładowego takiego 
podmiotu;  
ii) członek Zarządu Spółki;  
iii) członek Rady Nadzorczej; 
n)wyraŜanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub 
komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach bądź jakiejkolwiek innej 
podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być 
dzielone z innymi osobami lub jednostkami; 
o) wyraŜenie zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek zaleŜnych i wyraŜanie 
zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów 
spółek osobowych z podmiotami innymi niŜ spółki, w których Spółka posiada pośrednio lub 
bezpośrednio 100% (sto procent) kapitału zakładowego; 
p)wyraŜanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciąŜeń 
majątku Spółki, w kaŜdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych 
obciąŜeń majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza równowartość w złotych 100.000,00 
(sto tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, chyba, Ŝe takie obciąŜenie było 
przewidziane w zatwierdzonym budŜecie Spółki; 
r)wybór lub zmiana biegłego rewidenta Spółki; 
s)wyraŜanie zgody na ustanowienie prokury i wysokość wynagrodzeń dla prokurentów; 
t)wyraŜanie zgody na zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie umowy, której wartość 
przekracza równowartość w złotych 500.000 (pięćset tysięcy) dolarów USA według Kursu 
Wymiany, dotyczącej dostawy usług energetycznych, zakupu energii, zarządzania obiektem, 
dzierŜawy, dostaw i robót pod klucz, konserwacji i eksploatacji urządzeń, zaciągnięcia 
poŜyczek i kredytów, dostawy paliwa i innych umów dotyczących Projektów, w które Spółka 
jest zaangaŜowana, włączywszy wszelkie zmiany zamówień w ramach umów o dostawy i 



roboty pod klucz, chyba Ŝe dokonanie danej czynności było przewidziane w zatwierdzonym 
budŜecie Spółki; 
u)wyraŜanie zgody na warunki finansowania Projektów oraz znaczące zmiany takich 
warunków finansowania; 
v) wyraŜenie zgody na dokonanie istotnej zmiany w zasadach księgowości stosowanych przez 
Spółkę; 
w)wyraŜenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa uŜytkowaniu 
wieczystego lub udziału w nieruchomości chyba Ŝe dokonanie danej czynności było 
przewidziane w zatwierdzonym budŜecie Spółki lub budŜecie Projektu. 
Zarząd 
 
Skład 
 
Lp. Imi ę i nazwisko Funkcja 
1. Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu 
2. Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu 
3. Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu 
 
Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa 
Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata. Członkowie Zarządu nie są 
powoływani na okres wspólnej kadencji. 
 
Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która określa równieŜ liczbę 
członków na kaŜdą kadencję. 
 
Zasady działania 
 
Rada Nadzorcza działa na podstawie (i) Kodeksu spółek handlowych, (ii) innych ogólnie 
obowiązujących przepisów, (iii) Statutu oraz (iv) regulaminu zarządu. 
 
Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeŜone Ustawą lub Statutem do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej naleŜą do kompetencji Zarządu. 
 
IV.  Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych 

 
Za skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie 
sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki. 
 
Okresowe sprawozdania finansowe i zarządcze przygotowywane są przez Dział Księgowości 
oraz Dział Kontroli Wewnętrznej, Sprawozdawczości, Modelowania i Analiz pod nadzorem 
merytorycznym Dyrektora ds. Finansów i Administracji – Członka Zarządu. 
 
Dane do sprawozdań finansowych pochodzą z systemu finansowo – księgowego, w którym 
zapisy księgowe dokonywane są na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z 
zaakceptowaną przez Zarząd Polityką Rachunkowości Spółki, opartą na Międzynarodowych 



Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Dokumenty te są uprzednio sprawdzone przez 
uprawnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. 
 
Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej zapewniona jest poprzez szereg zarządzeń i 
procedur wewnętrznych zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, w tym m.in. dotyczących 
obiegu dokumentów księgowych, opisu dowodów księgowych, dokonywania zakupów w 
imieniu Spółki, zaciągania zobowiązań przez Spółkę, przeprowadzania procesu 
inwentaryzacji, sprzedaŜy środków trwałych i przedmiotów będących własnością Spółki, 
sposobu podejmowania decyzji w Spółce, procesu budŜetowania itp. 
 
Bezpieczeństwo danych zagwarantowane jest poprzez bieŜącą weryfikację i aktualizację 
ograniczeń praw dostępu oraz poziomu zabezpieczeń hasłowych do systemu finansowo-
księgowego, jak równieŜ poprzez obowiązujące w Spółce procedury tworzenia kopii 
zapasowych i ich przechowywania. 
 
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) podlegają 
niezaleŜnemu badaniu – sprawozdania roczne lub przeglądowi – sprawozdanie półroczne, 
przez biegłego rewidenta, wybieranego przez  Radę Nadzorczą na podstawie upowaŜnienia 
zawartego w Statucie Spółki. 
 
Przed publikacją zbadane roczne sprawozdania finansowe Spółki zatwierdzane są przez 
Zarząd i Radę Nadzorczą. 
 
Po zamknięciu księgowym kaŜdego miesiąca Spółka przygotowuje sprawozdania zarządcze, 
zawierające m.in. analizę kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych oraz 
porównanie bieŜących wyników finansowych z przyjętym budŜetem wraz z wyjaśnieniami 
istotnych odchyleń od budŜetu. Sprawozdania te są co miesiąc dystrybuowane wśród 
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontroli wewnętrznej pozwalają na odpowiednio 
wczesne zidentyfikowanie, ocenę i zminimalizowanie ryzyk oraz zapewniają poprawność 
informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. 
 
Dzięki temu sporządzane przez Spółkę sprawozdania finansowe są rzetelne, prawidłowe i 
jasne, co potwierdzają opinie biegłego rewidenta. 
 


