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RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2014 

PODSTAWY SPORZĄDZENIA OŚWIADCZENIA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

 

Niniejsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w OPONEO.PL S.A. w 2014 roku jest 

przekazywane zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów. Ponadto informacje zawarte w 

oświadczeniu spełniają wymagania raportu o stosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW” określonych w Uchwale nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 

listopada 2012 roku. Tekst obowiązującego zbioru zasad jest dostępny publicznie na oficjalnej 

stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu 

korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW . http://corp-gov.gpw.pl/. 

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż stosując się do rekomendacji zawartych w części I kodeksu 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, dopełnił wszelkich starań, aby prowadzona polityka 

informacyjna była przejrzysta i efektywna oraz w jak najszerszym stopniu zapewniała odpowiednią 

komunikację z inwestorami i analitykami. W 2014 roku Spółka prowadziła stronę internetową 

wzorując  się na modelowym serwisie relacji inwestorskich w zakresie i sposobie prezentacji danych 

ponadto wprowadziło również szereg dodatkowych, funkcjonalnych narzędzi dla inwestorów. 

Podejmowane przez Zarząd działania mają na celu udostępnianie informacji niezbędnych do 

właściwej oceny sytuacji i perspektyw Spółki. W ramach realizowanej polityki informacyjnej, Zarząd 

OPONEO.PL S.A. wykorzystuje tradycyjne metody komunikowania, tj.: bezpośrednie spotkania 

Zarządu z inwestorami, telekonferencje oraz działania prowadzone przez Dział Relacji Inwestorskich, 

który udziela informacji na indywidualne zapytania inwestorów oraz odpowiada na zapytania 

przesyłane drogą mailową na adres ir@oponeo.pl. Ponadto Spółka stale aktualizuje informacje 

zamieszczane w serwisie relacji inwestorskich OPONEO.PL S.A. z zakresu wyników finansowych 

Spółki, działań podejmowanych przez Zarząd i innych istotnych zdarzeń wynikających z bieżącego jej 

funkcjonowania. 

 

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 

http://corp-gov.gpw.pl/
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ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W 

PRZYSZŁOŚCI.  

 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2014 roku przez Spółkę nie były przestrzegane w całości lub 

częściowo następujące zasady: 

1. „Dobre praktyki realizowanie przez zarządy spółek giełdowych” nr 1 pkt. 9a oraz nr 4 pkt. 

10 

Treść zapisów:  

 „1.9a Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz 

informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

 zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo” 

 „4. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 

mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu 

innym niż miejsce obrad” 

Uzasadnienie: 

Spółka podaje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i zamieszcza na stronie 

internetowej ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projekty 

uchwał, informacje dotyczące podejmowanych uchwał, a także informacje o odstąpieniu od 

rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do 

protokołu. 

Obecne brzmienie Statutu OPONEO.PL S.A. nie przewiduje udziału akcjonariuszy w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

W ocenie Zarządu Spółki stosowane procedury dokumentowania przez Spółkę walnych zgromadzeń 

prezentują rzeczywisty ich przebieg oraz zapewniają transparentność Spółki i chronią prawa 

wszystkich akcjonariuszy, w tym także akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mają możliwość 

zapoznania się z istotnymi sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Zatem niestosowanie 

w/w zasad nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki. Ponadto istnieje możliwość 

wystąpienia czynników natury technicznej, które mogłyby wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad 

walnego zgromadzenia, a w związku z tym na właściwe stosowanie zasad w powyższym zakresie. 

 

2. „Dobre praktyki realizowanie przez zarządy spółek giełdowych” numer 2 
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Treść zapisu: 

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, 

przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.” 

Uzasadnienie: 

Strona www.ir.oponeo.pl jest dostępna w wersji angielskiej w wybranych, najistotniejszych obszarach 

dla inwestorów tj.: 

 informacje o firmie (podstawowe informacje, historia firmy, informacje o organach Spółki, 

informacje o działalności z zakresu CSR oraz nagrody i wyróżnienia przyznane Spółce),  

 raporty bieżące i okresowe (od 2013 roku),  

 wskaźniki i dane finansowe, informacje o akcjach (notowania, historia operacji na akcjach, 

akcjonariat),  

 kalendarz wydarzeń,  

 prezentacje,  

 kontakt, 

Zakres tłumaczenia w/w informacji nie niesie za sobą tak dużych kosztów, jak utrzymywanie strony 

korporacyjnej w języku angielskim zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW. 

Ponadto Spółka na życzenie inwestorów przygotowuje informacje w języku angielskim. 

 

3.  „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" numer 6  

Treść zapisu: 

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i 

podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności 

członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 

dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami 

rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) 

wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub 

podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Ponadto za 

powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przedmiot niezależności członka Rady Nadzorczej, w 

rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym 

prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na strukturę i wielkość firmy oraz na brak znacznego rozproszenia akcji wprowadzenie wyżej 

wymienionej zasady odnośnie wymogu powołania przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej 

http://www.ir.oponeo.pl/
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będących członkami niezależnymi, w opinii Spółki, nie jest konieczne. OPONEO.PL S.A. biorąc 

powyższe pod uwagę przyjęło, że w Radzie Nadzorczej będzie funkcjonał jeden członek niezależny, 

którym w 2014 roku był Pan Lucjan Ciaciuch. 

Jednocześnie Zarząd OPONEO.PL S.A. oświadcza, że powołanie jednego niezależnego członka Rady 

Nadzorczej w chwili obecnej nie wiąże się z żadnym ryzykiem. 

 

OPIS SPOSOBU DZIAŁAN IA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH 

UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.  

 

W 2014 roku miało miejsce jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. Odbyło się ono 

zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, przepisów regulujących 

funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym oraz przyjętego przez siebie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie Spółki w 2014 roku odbyło się zgodnie z poniżej opisanymi zasadami.  

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy. Walne Zgromadzenie 

OPONEO.PL S.A. obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy 

lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza w przypadkach określonych w §18 pkt.7 lit. t) i u) Statutu 

Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwoływać także Akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, wyznaczając 

przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd 

Spółki corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego. 

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: 

 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

 Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat; 

 Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. 

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: 

 przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych za rok 

ubiegły, 

 udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich 

obowiązki, 
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 wszelkie postanowienia dotyczące  roszczeń Akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

 wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, 

 zbycie przedsiębiorstwa, 

 przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, 

 ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, 

 zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 

 rozwiązanie, likwidacji i przekształcenie Spółki, 

 podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę, 

 zmiany Statutu, 

 sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, 

 zatwierdzenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej, 

 powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. 

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia może być każda sprawa skierowana przez Zarząd, Radę 

Nadzorczą Spółki, bądź na wniosek Akcjonariuszy przedstawiających, co najmniej 10% kapitału 

zakładowego. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w 

porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty 

uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny 

być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym 

Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Walne 

Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w 

żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, 

umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.  

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów 

umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za 

zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego 

odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (tzw. siła wyższa) lub jest oczywiście 

bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak 

najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż trzy tygodnie 

przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje 

w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. 

Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania 

prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Stosuje się domniemanie, iż dokument 
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pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest 

zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń. 

Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością 51% 

wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy głosów. Głosowanie jest jawne chyba, że przepisy 

Kodeksu Spółek Handlowych wymagają głosowania tajnego. Ponadto, na żądanie chociażby jednego 

z obecnych Akcjonariuszy, a także przy wyborach i wnioskach o usunięcie członków władz Spółki lub 

jej likwidatorów oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również o udzielenie absolutorium 

zarządza się głosowanie tajne. Wybór Rady Nadzorczej, w tym również wybór w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami, odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.  

W Walnym Zgromadzeniu może brać udział każdy Akcjonariusz, a także doradcy, specjaliści, 

względnie inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu 

powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Zarząd zaprosi biegłego rewidenta Spółki 

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka 

Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Członkowie 

Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie 

niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom 

wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego 

Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka 

publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż 

wynikający z tych przepisów. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość 

zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Zarząd lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten 

sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia 

stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Na żądanie uczestnika Walnego 

Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Oświadczenie uczestnika 

Walnego Zgromadzenia winno dotyczyć wyłącznie spraw istotnych i rozpatrywanych przez to Walne 

Zgromadzenie. 

W 2014 roku na wniosek Zarządu zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 

czerwca 2014 roku. 
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SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW  ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.  

 

Zarząd Spółki 

Zarząd Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami 

Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki, przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek 

publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym a także na 

podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Regulaminu Zarządu Spółki. 

Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady 

Nadzorczej, która to jednemu z nich, w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. 

Zgodnie z przyjętą dnia 26 czerwca 2012 roku przez WZA uchwałą kadencja Zarządu jest wspólna i 

trwa 5 lat. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w 

sądzie. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki 

ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień 

Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: 

 prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki; 

 sporządzanie sprawozdań z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w 

terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych; 

 prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych 

uchwał; 

 wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady 

Nadzorczej; 

 wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. 

Rada Nadzorcza może uchylić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób 

wykonywania czynności. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę 

akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej 

zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej. Każdy członek 

Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych 

czynności Spółki. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub 

inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez Członka Zarządu. Przy 

zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 
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Skład Zarządu OPONEO.PL S.A. w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco: 

 Dariusz Topolewski - Prezes Zarządu 

 Michał Butkiewicz – Członek Zarządu 

 Maciej Karpusiewicz – Członek Zarządu 

 Andrzej Reysowski – Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w oparciu o Kodeks 

Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz uchwalony przez siebie Regulamin Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego 

Zgromadzenia na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Członkowie Rady nadzorczej wybierają ze swojego 

grona Przewodniczącego. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w 

każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub, w razie jego 

nieobecności, przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Z wnioskiem o zwołanie 

posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.  

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada 

Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 

zostali powiadomieni o treści uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz 

odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Każdy z członków Rady Nadzorczej może 

przyprowadzać na posiedzenie Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji  nie 

mając jednak prawa do udziału w głosowaniu. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone 

wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów 

związanych z udziałem w pracach Rady. 

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który powinien być następnie zatwierdzony przez 

Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich 

jej oddziałów.  
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Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:  

 sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie Walnemu Zgromadzeniu 

rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej;  

 badanie i opiniowanie sprawozdań, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak  

i ze stanem faktycznym;  

 opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie 

podziału zysków i ich przeznaczenia;  

 reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub 

członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów 

poszczególnych członków Zarządu;  

 opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystępowania do 

spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji 

w innych spółkach; 

 opiniowanie okresowych planów ekonomicznych Spółki;  

 udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących 

organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, 

tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw; 

 zatwierdzanie planów ekonomicznych Spółki oraz okresowych planów jej rozwoju; 

 rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu;  

 wyrażenie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;  

 ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;  

 zatwierdzanie budżetu Spółki;  

 wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań 

finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, 

o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa; 

 wyrażenie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach 

gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki;  

 zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem, lub 

pokrewieństwem z którymkolwiek z członków Zarządu;  

 zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu;  

 delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu;  

 udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów;  
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 wyrażanie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie 

aktywów Spółki o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki, o ile nie 

wynikają one z zatwierdzonego planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część 

lub całość działań Spółki;  

 zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie 

ustalonym w Statucie;  

 zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Rada uzna to za wskazane; 

 pełnienie zadań komitetu audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:  

 Ryszard Zawieruszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Lucjan Ciaciuch - Członek Rady Nadzorczej,  

 Damian Nawrocki - Członek Rady Nadzorczej,  

 Wojciech Topolewski - Członek Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Małachowski - Członek Rady Nadzorczej. 

 

OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROL I 

WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, W ODNIESIENIU DO PROCESU 

SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.  

 

Przyjęta Polityka rachunkowości dla OPONEO.PL S.A. i spółek zależnych zgodnie z zasadami 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, stanowi o prawidłowości i 

rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych dla tych jednostek. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 

dnia 29 września 1994 r., na podstawie której Zarząd Spółki zatwierdził dokumentację opisującą 

wdrożone przez Spółkę zasady rachunkowości, przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań 

finansowych OPONEO.PL S.A., stosuje się polskie zasady rachunkowości. Wraz z powstaniem Grupy 

Kapitałowej w 2010 roku, skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Proces przygotowywania 

sprawozdań finansowych odbywa się przy ścisłym i bezwzględnym stosowaniu powyższych zasad. 

Przygotowanie danych źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i 

akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Podstawą danych 

wprowadzanych do Księgi Głównej są zapisy w dokumentach i Księgach Źródłowych. Stosując 

systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości 

finansowej  Spółka zapewnia rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji finansowej i majątkowej. 
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Odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem oraz jego skuteczność w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych ponosi Zarząd. Spółka posiada 

dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, określające metody wyceny aktywów i 

pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

systemu ochrony danych i ich zbiorów. Przygotowane sprawozdanie finansowe jest formalnie 

zatwierdzane przez Głównego Księgowego, a następnie przez Zarząd Spółki. W procesie sporządzania 

sprawozdań elementem kontrolnym jest weryfikacja sprawozdania finansowego Spółki oraz 

sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań 

biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznych sprawozdań finansowych oraz 

badanie sprawozdań rocznych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i 

raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości 

finansowej i operacyjnej, prowadzonej za pomocą systemu finansowo-księgowego. Przygotowanie 

sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji wyników 

zakończonego okresu. W trakcie roku Zarząd i Rada Nadzorcza analizują, oceniają i nadzorują 

uzyskane wyniki finansowe w stosunku do przyjętych założeń planu budżetu, opracowanych zgodnie 

z przyjętą polityką rachunkowości Spółki. O skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania 

ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych OPONEO.PL S.A. świadczy wysoka jakość 

sprawozdań, co potwierdzają wydane opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań 

finansowych. OPONEO.PL S.A. monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, 

gospodarczego, operacyjnego, które mają wpływ na kierunki działalności Spółki. Ponadto, na wszelkie 

znane Spółce elementy ryzyka, tworzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rezerwy. 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpisy 

2015-04-27 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu  

2015-04-27 Michał Butkiewicz Członek Zarządu  

2015-04-27 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu  
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2015-04-27 Andrzej Reysowski Członek Zarządu  

 

 

 


