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1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 

 
Niniejsze oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w 2014 roku zasad ładu korporacyjnego, zawartych 
w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zostało sporządzone na podstawie § 91 ust. 5 
pkt 4 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 2009 roku) oraz na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu GPW.  
 
Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 
roku, będącego częścią jednostkowego raportu rocznego Delko S.A.  
 
Delko S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 
roku, zmienionym następującymi uchwałami Rady Giełdy: nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, nr 
15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku oraz nr 
19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (zmiany wprowadzone w 2012 roku weszły w życie z dniem 1 
stycznia 2013 roku). 
 
Zbiór wspomnianych zasad przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i jest 
dostępny publicznie pod następującym adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl/ oraz na stronie Spółki 
w zakładce „Relacje inwestorskie” pod następującym adresem: http://delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-
korporacyjny.html. 

 
 

2. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NIESTOSOWANE W SPÓŁCE 

Delko S.A. przestrzegała w minionym roku zasad zamieszczonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek 
notowanych na GPW”, za wyjątkiem niżej wymienionych: 
 
W zakresie części I "Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” 
 
1) Rekomendacja z części I pkt 5, zgodnie z którą: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz 

zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom 
wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń 
członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie 
Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń 
dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 
2009 r. (2009/385/WE).” 
 
Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 
Spółka nie posiada zbioru zasad kształtującego politykę wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania zarówno 
w odniesieniu do członków organów nadzorujących jak i zarządzających. Forma, struktura i poziom 
wynagrodzeń członków nadzorujących i zarządzających jest ustalana poprzez organy nadrzędne. 
Zgodnie z § 10 pkt 1.8 Statutu Spółki ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 
należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wyjątkiem ustalania wysokości 
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności 
członka Zarządu na podstawie § 16 pkt 2.7 Statutu Spółki oraz członków delegowanych do stałego 
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 29.11.2007 roku, kiedy decyzję o wynagrodzeniu podejmuje Rada Nadzorcza. 
Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej 
funkcji, a także odpowiada wielkości Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników 
ekonomicznych. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej na 
podstawie § 16 punkt 2.20 Statutu Spółki. Wartość wynagrodzenia odpowiada indywidualnemu 
zakresowi obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom 
Zarządu. 
  

2) Rekomendacja z części I pkt 9, zgodnie z którą: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich 
akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji 
zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność 
w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.” 

http://www.corp-gov.gpw.pl/
http://delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html
http://delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html
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Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 
Spółka obecnie nie spełnia powyższej rekomendacji: w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej wchodzą 
wyłącznie mężczyźni. W Spółce Delko S.A., wyboru osób do Rady Nadzorczej i Zarządu, dokonują 
odpowiednio Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje, 
doświadczenie i kompetencje kandydatów. Zarząd podkreśla, że w przyszłości przy wyborze, składu 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w zakresie zależnym od Spółki, będzie dążyć do uwzględnienia 
rekomendacji GPW, dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn, jednocześnie kładąc 
nacisk przede wszystkim na zakres kompetencji kandydatów jak i pozostawiając stosowne decyzje 
w gestii uprawnionych organów Spółki.  
 

3) Rekomendacja części I pkt 12, zgodnie z którą: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom 
możliwość wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, 
poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.” 
 
Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 
W celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej zapewniamy szybki i bezpieczny dostęp 
do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom, wykorzystując w możliwie najszerszym stopniu 
zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce. Tym niemniej, 
Spółka odstąpiła od rekomendowanej bezpośredniej transmisji obrad walnych zgromadzeń, 
rejestrowania ich przebiegu i upubliczniania nagrania na stronie internetowej, a także zapewnienia 
akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, w tym wykonywana prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą tych 
środków, ze względu na to, że:  
a) w chwili obecnej Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co jest wymagane zgodnie z 
art. 406

5
 Kodeksu spółek handlowych. (Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w wersji elektronicznej znajdują się na stronie: http://www.delko.com.pl/relacje-
inwestorskie/lad-korporacyjny.html); 

b) istnieją zastrzeżenia natury prawnej w przypadku umożliwienia wykonywania prawa głosu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności istnieje ryzyko możliwości 
skutecznego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia z powodu wystąpienia usterek 
technicznych; 

c) obsługa transmisji walnego zgromadzenia obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Spółki nie są adekwatne do wielkości 
Spółki, 

W opinii Spółki obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiają wszystkim 
akcjonariuszom pełną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają ich interesy we właściwy 
sposób. W ocenie Spółki odstąpienie od przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki 
informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę 
akcjonariuszom. 

 
W zakresie części II " Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 
 
4) Rekomendacja z części II pkt 1 ppkt 2a, która stanowi: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…)corocznie, 
w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie 
nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat” 

 
Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 
Spółka wskazuje, że aktualne informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej, 
a tym samym o udziale w tych organach kobiet i mężczyzn dostępne są dla akcjonariuszy na stronie 
internetowej Spółki pod adresem: http://delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html. Spółka 
na bieżąco informuje o zmianach w składzie organów, poprzez raporty bieżące. Natomiast informacje te 
w ujęciu historycznym publikowane są przez Spółkę w raportach okresowych (rocznych), które 
dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.delko.com.pl/relacje-
inwestorskie/raporty-okresowe.html. W związku z powyższym, brak powtórnej publikacji tych informacji, 
w ocenie Spółki, nie narusza interesów akcjonariuszy ani nie ogranicza ich w dostępie do tych 
informacji. 
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5) Rekomendacja z części II pkt 1 ppkt 9a, która stanowi: „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” 

 
Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 
W celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej zapewniamy szybki i bezpieczny dostęp 
do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom, wykorzystując w możliwie najszerszym stopniu 
zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce. Tym niemniej, 
Spółka odstąpiła od rekomendowanej bezpośredniej transmisji obrad walnych zgromadzeń, 
rejestrowania ich przebiegu i upubliczniania nagrania na stronie internetowej, a także zapewnienia 
akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, w tym wykonywana prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą tych 
środków, ze względu na to, że:  
a) w chwili obecnej Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co jest wymagane zgodnie z 
art. 406

5
 Kodeksu spółek handlowych. (Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w wersji elektronicznej znajdują się na stronie: http://www.delko.com.pl/relacje-
inwestorskie/lad-korporacyjny.html); 

b) istnieją zastrzeżenia natury prawnej w przypadku umożliwienia wykonywania prawa głosu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności istnieje ryzyko możliwości 
skutecznego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia z powodu wystąpienia usterek 
technicznych; 

c) obsługa transmisji walnego zgromadzenia obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Spółki nie są adekwatne do wielkości 
Spółki. 

W opinii Spółki obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiają wszystkim 
akcjonariuszom pełną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają ich interesy we właściwy 
sposób. W ocenie Spółki odstąpienie od przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki 
informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę 
akcjonariuszom. 

 
6) Rekomendacja części II punkt 2, która stanowi: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony 

internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1” 
 

Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 
Spółka zaprzestała prowadzenia swojej strony internetowej w języku angielskim. Decyzja w przedmiocie 
odstąpienia od omawianej rekomendacji wynika przede wszystkim z obecnej struktury akcjonariatu 
(brak podmiotów zagranicznych jako akcjonariuszy posiadających min. 5 % ogólnej głosów na walnym 
zgromadzeniu), a dotychczasowe kontakty z inwestorami zagranicznymi wskazują na brak potrzeby 
zamieszczania ww. informacji na stronie internetowej. Ponadto zapewnienie funkcjonowania strony 
internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt 1 Dobrych Praktyk, 
skutkowałoby zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności, nie współmiernych do spodziewanych 
efektów i zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności. Obecnie niestosowanie tej praktyki, w ocenie 
Spółki, nie wpływa negatywnie na dostęp aktualnych akcjonariuszy jak i potencjalnych inwestorów, do 
istotnych informacji dotyczących Spółki. 

  
W zakresie części III "Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych spółek 
giełdowych” 
 

 
7) Rekomendacja z części III pkt 6, która stanowi: „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 r. 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, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z 
akcjonariuszem wykluczające przymiot 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.” 
 
Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2014 

 

6 

 

Odstępstwo od powyższej wynika przede wszystkim z faktu, iż Statut Spółki nie przewiduje wymogu 
udziału członków niezależnych w składzie Rady Nadzorczej. Ponadto powyższa reguła zdaniem Spółki 
może  naruszać uprawnienia właścicielskie akcjonariuszy. Jednym z podstawowych uprawnień jest 
możliwość samodzielnego decydowania o wyborze członków organu nadzorczego spośród osób, do 
których wiedzy i kwalifikacji akcjonariusze mają pełne zaufanie. 
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki pomimo tego, że stanowi odstępstwo od omawianej 
rekomendacji, w ocenie Spółki właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Zarząd, 
będzie dążyć do uwzględnienia tej rekomendacji w przyszłości, jednakże zmiana praktyki w zakresie jej 
stosowania należy wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 
  

8) Rekomendacja z części III pkt 8, która stanowi: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów 
działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej 
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).”  

 
Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia:  
W ramach struktury Rady Nadzorczej Delko S.A. nie działają wskazane w przywołanym w rekomendacji 
Załączniku komisje: ds. nominacji, ds. wynagrodzeń ani też rewizyjna. W przypadku powoływania 
w przyszłości komisji w ramach Rady Nadzorczej, Zarząd rekomenduje uwzględnienie tych zaleceń. 

 
W zakresie części IV "Dobre praktyki realizowane przez akcjonariuszy 

 
9) Rekomendacja z części IV pkt 10, która stanowi: „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.” 

 
Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia: 
W celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej zapewniamy szybki i bezpieczny dostęp 
do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom, wykorzystując w możliwie najszerszym stopniu 
zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce. Tym niemniej, 
Spółka odstąpiła od rekomendowanej bezpośredniej transmisji obrad walnych zgromadzeń, 
rejestrowania ich przebiegu i upubliczniania nagrania na stronie internetowej, a także zapewnienia 
akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, w tym wykonywana prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą tych 
środków, ze względu na to, że:  
a) w chwili obecnej Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co jest wymagane zgodnie z 
art. 406

5
 Kodeksu spółek handlowych. (Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w wersji elektronicznej znajdują się na stronie: http://www.delko.com.pl/relacje-
inwestorskie/lad-korporacyjny.html); 

b) istnieją zastrzeżenia natury prawnej w przypadku umożliwienia wykonywania prawa głosu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności istnieje ryzyko możliwości 
skutecznego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia z powodu wystąpienia usterek 
technicznych; 

c) obsługa transmisji walnego zgromadzenia obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Spółki nie są adekwatne do wielkości 
Spółki. 

W opinii Spółki obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiają wszystkim 
akcjonariuszom pełną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają ich interesy we właściwy 
sposób. W ocenie Spółki odstąpienie od przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki 
informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę 
akcjonariuszom. 

 
 

3. PODSTAWOWE CECHY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA 

RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Delko S.A. posiada system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sporządzania 
sprawozdań finansowych, zapewniający rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji finansowej i majątkowej 
Spółki. Nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje Zarząd Delko S.A. System kontroli wewnętrznej     
w zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym, obejmuje w szczególności kontrolę 
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procesów zakupu i sprzedaży oraz obrotu środkami pieniężnymi. Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie 
metody zabezpieczania dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym 
przechowywania oraz ochrony m.in. ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej.  
 
Delko S.A. posiada dokumentację zatwierdzoną przez Zarząd, która opisuje przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości, wynikającą z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do 
wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Roczne 
sprawozdania finansowe Spółki poddawane są badaniu, zaś sprawozdania półroczne przeglądowi przez 
podmiot posiadający stosowne uprawnienia, wybrany przez Radę Nadzorczą. Sprawozdania Delko S.A. są 
publikowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 
 

4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI 
 

Wyszczególnienie Liczba akcji Liczba głosów 
Wartość 

nominalna 
akcji (w zł) 

% udział w 
kapitale 

zakładowym oraz 
% udział w 

ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

Dariusz Kawecki  
(łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez Solidna Dwa sp. 

zo.o. sp.k) 
1 436 976 1 436 976 1 24,03% 

Mirosław Dąbrowski  
 

1 013 510 1 013 510 1 16,95% 

TRIO PLUS Sp. zo.o. sp.k. 870 200 870 200 1 14,55% 

Mirosław Newel 539 650 539 650 1 9,02% 

Pozostali 2 119 664 2 119 664 1 35.45% 

Razem 5 980 000 5 980 000  100,0% 

 
 

5. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE 

Na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia, Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które 
dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do niej. 

 
 

6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

Na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia, w Spółce brak jest ograniczeń dotyczących wykonywania 
prawa głosu, poza określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.   

 
 

7. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH  

Na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia, w Spółce nie istnieją ograniczeń dotyczących 
przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. 

 
 

8. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OPIS 

ICH UPRAWNIEŃ 

 Zarząd Delko S.A. działa zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, 
postanowień Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzanego przez 
Radę Nadzorczą, a także uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.  

 Zarząd Spółki składa się od jednego do czterech członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada 
Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i jest kadencją wspólną.  

 Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 
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zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
Zarządu.   

 Mandat wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Członek 
Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. 

 Każdy Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą lub uchwałą 
Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Zarządu.  

 Ponadto z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub 
wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.  

 Zarząd ma prawo ustanawiać prokurentów lub pełnomocników Spółki. 
 Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie. 
 Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu 

z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.  
 Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym 

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, 
że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w 
trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej 
inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. 

 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na 
posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków 
Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 Zarząd jest organem upoważnionym do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na 
zewnątrz. 

 Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy wynikające ze Statutu, związane z prowadzeniem 
spraw Spółki i niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. 

 
Zgodnie z § 16 pkt 2.10 Statutu prawo do ustalenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, terminów 
i warunków zapisów na akcje, ceny emisyjnej nowych akcji oraz zasad przydziału akcji przysługuje Radzie 
Nadzorczej, o ile Walne Zgromadzenie nie przyznało tej kompetencji Zarządowi w uchwale o podwyższeniu 
kapitału zakładowego.  
 
Regulamin Zarządu Delko S.A w wersji elektronicznej znajduje się na stronie: 
http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html 

 
 

9. ZASADY ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Zmiana Statutu Spółki następuje zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt. 
1.10. Statutu Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zaprotokołowanej przez notariusza.  
 
Zarząd Spółki na 26 dni przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia Spółki, w ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402

2
 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 

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, przytacza treść 
projektowanych zmian Statutu Spółki oraz dotychczasowe postanowienia, które mają ulec zmianie.  
 
Ponadto po  uchwaleniu zmian, każda z nich, dla swej ważności wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki, który to wpis 
dokonywany jest na wniosek złożony zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd nie 
później niż po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, 
z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych.  
 
Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu 
lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. 

 
Statut Spółki w wersji elektronicznej znajduje się na stronie: 
http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html 

 
 

http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgyydmnjxg44dcltqmfyc4mrvgiytinzwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgyydmnjxg44dcltqmfyc4mrvgiytiojvgm
http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html
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10. SPOSÓB DZIAŁANIA I UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA 

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki regulują postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych (dalej 
„KSH”) oraz Statut Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia określa 
Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązujący w Spółce. Regulamin Walnego Zgromadzenia Delko S.A. 
w wersji elektronicznej znajduje się na stronie: http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-
korporacyjny.html 
 
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Śremie lub w Warszawie. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego Spółki. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy, 
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz 
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych w KSH. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie zwołuje się w szczególności, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania 
Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne. 
 
Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 
 
Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz 
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia przekazuje się do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Co do zasady 
prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.  
 
Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym 
terminie. 
 
Ponadto zgodnie z KSH oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 
reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego 
tego zgromadzenia. Tak zwołane Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego w sprawie upoważnienia do jego zwołania. 
 
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że 
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do 
odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Porządek 
obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze 
reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 
poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego powinno zostać 
zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie 
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w 
porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje na stronie internetowej 
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących. 
 
Zgodnie z KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) 
kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy Spółki może 
podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad. 

http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html
http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html
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Uczestnictwo i wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu 
 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).  
Uczestnictwo może być osobiste lub przez pełnomocnika. 
 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga 
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest 
członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki 
lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 
wyłączone. Pełnomocnik – członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek 
organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki – głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi 
przez akcjonariusza Spółki. 
 
Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby 
głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, 
w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a 
Spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących 
jego osoby, o których mowa powyżej. 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu 
spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich powzięcia.  
 
Zgodnie ze Statutem Delko S.A.: 

- uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, objętych wcześniej 
porządkiem dziennym obrad, wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów 
oddanych, przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego 
Spółki.  W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga 
bezwzględnej większości głosów oddanych.  
- Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej 
sprawie wymaga dla swej ważności 2/3  głosów oddanych przy obecności osób posiadających co 
najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.  

 
Kompetencje Walnego Zgromadzenia 
 
Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących 

spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy 

zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za ubiegły rok obrotowy, 

3) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,  

4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

5) powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej; 

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,  

7) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,  

8) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

10) zmiany Statutu Spółki,  

11) wyrażanie zgody na połączenie spółek,  

12) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, 

13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

14) emisja obligacji, 
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15) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

16) określenie dnia dywidendy i jego przesunięcie, wskazanie terminu wpłaty dywidendy lub rozłożenie 

wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 23 ust. 3 Statutu. 

 

 

11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY W ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

 
Skład Zarządu Delko  S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku był następujący: 

- Dariusz Kawecki – Prezes Zarządu, 

- Mirosław Jan Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu, 

- Leszek Wójcik – Wiceprezes Zarządu, 
 
W 2014 roku wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki : 

- Rok obrotowy 2013 był ostatnim pełnym rokiem sprawowania funkcji przez członków Zarządu 

powołanych do pełnienia funkcji w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Tym samym mandaty tych członków 

Zarządu, wygasły z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 

26 czerwca 2014 roku. Uchwałami od nr 4 do 7 z dnia 26 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza 

kadencji XI powołała do nowego Zarządu następujące osoby: Dariusza Kaweckiego – Prezesa 

Zarządu; Mirosława Jana Dąbrowskiego – Wiceprezesa Zarządu; Leszka Wójcika – Wiceprezesa 

Zarządu; Kazimierza Jana Luberdę – Wiceprezesa Zarządu.  

- W dniu 02 lipca 2014 roku Kazimierz Jan Luberda złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki 

– Wiceprezesa Zarządu Delko S.A. z ważnych powodów osobistych.  

- W okresie od dnia 03 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku skład Zarządu Spółki nie ulegał 

zmianie i tworzyły go następujące osoby: Dariusz Kawecki – Prezes Zarządu; Mirosław Jan 

Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu; Leszek Wójcik – Wiceprezes Zarządu. 

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku był następujący: 

- Wojciech Szymon Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

- Mariusz Szklarski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

- Jakub Radosław Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej, 

- Tomasz Piotr Czapla – Członek Rady Nadzorczej, 

 
W 2014 roku wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej : 

- Rok obrotowy 2013 był ostatnim pełnym rokiem sprawowania funkcji przez członków Rady 

Nadzorczej wybranych przez Zwykłe Walne Zgromadzenie w czerwcu 2012 roku. Tym samym 

mandaty tych członków Rady, za wyjątkiem Przewodniczącego – Wojciecha Kowalskiego, wygasły z 

chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 

roku. Podczas wskazanego Walnego Zgromadzenia Wojciech Kowalski został odwołany 

z jednoczesnym jego powołaniem na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Uchwała o takiej treści 

została podjęta po to, aby wspólna kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej Delko S.A. 

rozpoczęła się w tym samym czasie. W konsekwencji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane 

na dzień 26 czerwca 2014 na mocy uchwał 33 do 37 powołało następujące osoby w skład Rady 

Nadzorczej: Wojciecha Szymona Kowalskiego; Mariusza Szklarskiego; Jakuba Dąbrowskiego; 

Tomasza Czaplę; Daniela Luberdę; 

- W dniu 10 listopada 2014 roku Daniel Luberda złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej 

z ważnych względów osobistych.  

- W okresie od dnia 11 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej 

Spółki tworzyły następujące osoby: Wojciech Szymon Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

; Mariusz Szklarski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;  Jakub Radosław Dąbrowski – 

Członek Rady Nadzorczej; Tomasz Piotr Czapla – Członek Rady Nadzorczej;  
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Opis działania organu zarządzającego   
 
Patrz punkt 7 niniejszego oświadczenia. 
 
Opis działania organu nadzorującego 
 

 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje 
i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku jednak wygaśnięcia mandatu członka 
Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wskutek złożenia rezygnacji lub śmierci, Rada Nadzorcza 
może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca wspólnej 
kadencji. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego składu nie więcej niż jedną osobę.  

 Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swojego grona 
Przewodniczącego i jego Zastępcę. Wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy dokonuje się 
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. W tym samym 
trybie następuje odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy. 

 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzech lat. Kadencja członków Rady jest 
wspólna. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok 
sprawowania przez nich funkcji. 

 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku 
obrotowym. Są one zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo - w razie 
niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - przez Zastępcę 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek 
zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 

 Do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej 
członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków listem poleconym i pocztą 
elektroniczną przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia o 
posiedzeniu mogą być przekazywane członkom Rady również osobiście, za pokwitowaniem odbioru. 
Uchwały będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli 
termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na 
podjęcie uchwały Rady Nadzorczej. Dopuszcza się złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną. 

 W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście 
obecności, przy czym zgoda na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania może być przesłana 
za pomocą poczty elektronicznej. 

 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej 
członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, 
bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. 

 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania 
poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności 
osobiście. 

 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który 
określa szczegółowy tryb jej działania. 

 
Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy 
w szczególności: 
 ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie 

ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosków Zarządu 
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 

 ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko i sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 
jak i ze stanem faktycznym; 

 składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których 
mowa w pkt 2.1. i pkt 2.2.; 

 sporządzanie i przedstawienie raz w roku Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z 
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Spółki;  

 rozpatrywanie i opiniowane spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; 
 reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 
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 zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz 
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 
nie mogących sprawować swoich funkcji; 

 zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 
 zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych budżetów Spółki oraz istotnych zmian w tych 

budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego; 
 ustalenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, terminów i warunków zapisów na akcje, 

ceny emisyjnej nowych akcji oraz zasad przydziału akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie przyznało tej 
kompetencji Zarządowi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego;  

 wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; 
 ustalanie jednolitego zmienionego tekstu Statut oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze 

redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia; 
 zatwierdzanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej; 
 wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;  
 wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności 

przedsiębiorstwa Spółki; 
 wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, o wartości, 

jednostkowo lub w serii powiązanych transakcji, przewyższającej równowartość 500 000 zł /pięćset 

tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:  

 zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jak i zawieranie umów stanowiących 

zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego, 

 zawieranie umów faktoringu oraz umów zabezpieczających wykonanie umów faktoringu,  

 zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń 

majątkowych, w tym poręczeń wekslowych, o ile są to zobowiązania warunkowe dotyczące 

spółek zależnych Delko S.A., 

 zawieranie typowych umów na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej Spółki 

ze spółką zależną, w której Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, w szczególności 

zawieranie umów: pożyczek, cesji wierzytelności, zwolnienia z długu,  

 zawieranie umów dotyczących obrotu towarami handlowymi (t.j. sprzedaży lub zakupu tych 

towarów) w ramach statutowej działalności operacyjnej Spółki jak i udzielanie zabezpieczeń 

wykonania tych umów, w szczególności w formie weksli; 

 wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony 

bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo 

umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia 

dłuższym niż 3 miesiące, niezależenie od wartości czynności prawnej; 

 wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w 
nieruchomości albo obciążenie tych składników trwałych Spółki, niezależenie od wartości czynności 
prawnej; 

 wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu 
spółek handlowych; 

 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu 
Spółki; 

 zwalnianie członków Zarządu z zakazu konkurencji; 
 wyrażanie zgody na otworzenie oddziału Spółki; 
 prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu. 

 
 
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w wersji elektronicznej znajduje się na stronie: 
http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html 
 
Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 członków, powołanie Komitetu Audytu nie jest 
konieczne. W takim przypadku wykonywanie zadań Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej. 
 
 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH DELKO S.A. 
 
 
 

http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html

