
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce 

INPRO SA w 2015 r. 
 

a) Zasady ładu korporacyjnego, który stosowała Spółka w 2015 roku. 

 

Spółka INPRO SA w roku 2015 stosowała ówcześnie obowiązujące zasady ładu 

korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”  z 

wyłączeniem opisanych w lit b) poniżej.  

 

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwaliła obowiązujący od dnia 1 

lipca 2010 r. powyższy zbiór zasad stanowiący załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 

Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. W dniu 31 sierpnia 2011 r. Rada Giełdy podjęła  

uchwałę nr 15/1282/2011, a w dniu 19 października 2011 r.- uchwałę nr 20/1287/2011 

w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, które to 

uchwały weszły w życie w dniu 01.01.2012 r. Natomiast Rada Nadzorcza Rady Giełdy 

podjęła uchwałę nr 19/1307/2012 w dniu 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia 

zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, które to uchwały weszły w życie w 

dniu 1 stycznia 2013 r. 

 

Treść dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępna jest na 

oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

(https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje). 

 

Spółka stosowała te zasady od momentu dopuszczenia praw do akcji na Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie (tj. 15.02.2011 r.) do dnia 31.12.2015 r.  

 

Spółka INPRO S.A. informacyjnie podaje, że od dnia 01 stycznia 2016 r. dokumentem, do 

którego stosuje się Spółka są „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, 

będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 

2015 r., który wszedł  w życie w dniu 01 stycznia 2016 roku (treść tego dokumentu 

dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie  www.corp-gov.gpw.pl), przy czym informacje w tym zakresie są bliżej 

podane w lit l) niniejszego oświadczenia.  

 

b) Zakres, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu 

korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, o którym 

mowa w pkt. a), wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn 

tego odstąpienia. 

 

Spółka w 2015 roku odstąpiła od niżej wskazanych postanowień zbioru zasad ładu 

korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, o którym mowa w pkt. a) 

oświadczenia : 

 

1) Część I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych: 

 

Zasada I.9.:   „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.” 

 

Uzasadnienie: główne kryteria wyboru członka zarządu / rady nadzorczej spółki 

INPRO to przede wszystkim: wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne  

w piastowaniu danej funkcji, inne czynniki, w tym płeć osoby nie stanowią 

nadrzędnego wyznacznika w powyższym zakresie. Powyższa zasada stosowana jest 

na każdym szczeblu zatrudnienia w spółce (nie tylko w organach najwyższego 

szczebla) i gwarantuje sprawne i prawidłowe funkcjonowanie spółki, ułatwia 

pokonywanie nowych wyzwań biznesowych.  

https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje


 

Zasada I.12.:   „ Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania 

osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza  

miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.” 

 

Uzasadnienie: powyższa zasada nie była stosowana ze względu na wysokie koszty 

usług z tym związanych. W przyszłości Spółka rozważy możliwość stosowania zasad 

I.12 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W przypadku wprowadzenia 

stosowania powyższych zasad po uzyskaniu przez Spółkę odpowiednich środków oraz 

przystosowaniu urządzeń teleinformatycznych do wymogów określonych w tej 

zasadzie, INPRO SA niezwłocznie przekaże stosowną informację do publicznej 

wiadomości. Niestosowanie tej zasady w ocenie Spółki nie wiąże się z żadnym 

ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania Walnych Zgromadzeń zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia się możliwość uczestnictwa 

akcjonariuszy w obradach zgromadzenia.  

 

2) Część II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 

 

Zasada II.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.” 

 

Uzasadnienie: powyższa zasada nie była stosowana ze względu na wysokie koszty 

usług z tym związanych oraz konieczność przystosowania środków technicznych do 

obsługi zamieszczania takiego pakietu danych. Niestosowanie tych zasad w ocenie 

Spółki nie wiąże się z żadnym ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania 

Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia się 

możliwość uczestnictwa akcjonariuszy w obradach zgromadzenia. Nadto, Spółka 

przekazuje do publicznej wiadomości wszelkie informacje związane ze zwołaniem 

walnego zgromadzenia, jak i wszelkie przewidziane przepisami prawa informacje 

związane z przebiegiem obrad walnego zgromadzenia, co umożliwia zapoznanie się 

akcjonariuszom ze sprawami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia 

jak i z przebiegiem walnego zgromadzenia. W przyszłości Spółka rozważy możliwość 

stosowania zasady II.1.9a) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.  

W przypadku wprowadzenia stosowania powyższych zasad po uzyskaniu przez Spółkę 

odpowiednich środków oraz przystosowaniu urządzeń teleinformatycznych do 

wymogów określonych w tej zasadzie, INPRO SA niezwłocznie przekaże stosowną 

informację do publicznej wiadomości.  

 

Zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej  

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

 

Uzasadnienie: Powyższa zasada nie była i nie będzie stosowana, ze względu na 

wysokie koszty usług z tym związanych. Spółka umieszczać będzie na swojej stronie 

internetowej głównie informacje o Spółce, materiały korporacyjne oraz raporty 

bieżące i okresowe w języku angielskim, jednakże w zakresie węższym niż wynika to 

z zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. O powyższym Spółka 

poinformowała już w swoim prospekcie emisyjnym. INPRO SA nie widzi negatywnych 

skutków niestosowania powyższej zasady. 

 

3) Część IV– Dobre praktyki realizowane przez akcjonariuszy 

 

Zasada IV.10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału  

w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

polegającej 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: powyższa zasada nie była stosowana ze względu na wysokie koszty 

usług z tym związanych oraz konieczność zastosowania szczególnych środków 

technicznych. W przyszłości Spółka rozważy możliwość stosowania zasady IV.10. 

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W przypadku wprowadzenia 

stosowania powyższych zasad po uzyskaniu przez Spółkę odpowiednich środków oraz 

przystosowaniu urządzeń teleinformatycznych do wymogów określonych w tej 

zasadzie, INPRO SA niezwłocznie przekaże stosowną informację do publicznej 

wiadomości. Niestosowanie tych zasad w ocenie Spółki nie wiąże się z żadnym 

ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania Walnych Zgromadzeń zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia się możliwość uczestnictwa 

akcjonariuszy w obradach zgromadzenia.  

  
c) Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów 

kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 

sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych. 
 

Zgodnie z zaleceniami w zakresie wiarygodności i rzetelności sporządzanych sprawozdań 

finansowych, w tym wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów  

z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych […] Spółka stosuje następujące mechanizmy 

kontrolne i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych: 

 

 Za prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki. Jest to organ zatwierdzający 

dokumentację finansową Spółki. Materiały do sprawozdań są przygotowywane 

przez komórkę organizacyjną  przedsiębiorstwa Spółki – Dział finansowo-

księgowy. Dział ten zajmuje się m.in. księgowością, sprawozdawczością Spółki, 

sprawozdawczością skonsolidowaną Grupy, analizą finansową, controllingiem, 

sporządzaniem budżetów. Zadania te są przypisane do kompetencji 

poszczególnych pracowników Działu finansowo-księgowego. Działem kieruje 

Główna Księgowa i zarazem Dyrektor Finansowy.  

 Kontrola wewnętrzna w odniesieniu do  dokumentów księgowych jest sprawowana 

w następujący sposób: faktury są weryfikowane w poszczególnych działach Spółki, 

z których działalności te koszty wynikają (kontrola merytoryczna), przez Dział 

finansowo-księgowy (kontrola formalna i rachunkowa) oraz przez Główną 

Księgową (akceptacja zapłaty). Faktury są również weryfikowane przez Zarząd 

Spółki. W Spółce funkcjonuje też wydzielone stanowisko kontroli merytorycznej 

umów zawieranych przez Spółkę.   

 Dla każdego z prowadzonych przez Spółkę projektów deweloperskich sporządzany 

jest przez Dział Produkcji budżet oraz harmonogram w układzie miesięcznym, 

które są na bieżąco aktualizowane. Co miesiąc kierownik budowy danej inwestycji 

składa do Działu finansowo-księgowego i do Zarządu sprawozdanie zawierające 

wartości wykonanych w danym miesiącu prac na budowie, z podziałem na zakres 

wykonanych prac wraz z informacją o zaawansowaniu realizacji poszczególnych 

pozycji oraz całości inwestycji. 

 Dział sprzedaży Spółki każdego miesiąca sporządza sprawozdanie zawierające 

określenie ilości i wartości umów zawartych i rozwiązanych z nabywcami lokali. Na 

potrzeby poszczególnych projektów Dyrektor Działu sprzedaży przygotowuje 

harmonogram z planowanymi wpływami zaliczek z tytułu zakupu lokali oraz ilością 

wydanych klientom lokali w danym miesiącu. 



 Na podstawie powyższych harmonogramów (produkcyjnych i sprzedażowych) 

tworzone są coroczne plany finansowe z podziałem na poszczególne projekty. 

Zarząd zatwierdza plan finansowy. W ciągu roku plan jest na bieżąco analizowany 

i aktualizowany (m.in. pod katem miesięcznych raportów Działu produkcji i Działu 

Sprzedaży)  

 

 Spółka sporządza jednostkowe oraz skonsolidowane  sprawozdania finansowe 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(„MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, ustawą z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 

2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż 

banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych grup kapitałowych oraz z Kodeksem Spółek Handlowych. W Spółce 

obowiązuje również ustalona przez Spółkę Polityka rachunkowości, zawierająca 

m.in.: 

o Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych, 

o Określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zakładowy plan 

kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych), 

o Określenie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym 

dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów 

stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisów.    

 

 Księgowość Spółki jest prowadzona przy pomocy programu księgowego Comarch 

ERP Optima. Dostęp do danych programu mają wyznaczone osoby. Program ten 

jest wykorzystywany do księgowania, sporządzania analiz, zestawień, sprawozdań 

finansowych i innych. Każdego miesiąca dane uzyskane dzięki programowi  

księgowemu są analizowane, a następnie na podstawie tych analiz podejmowane 

są decyzje w  procesie zarządzania ryzykiem. 

 

 Wszystkie sprawozdania finansowe (roczne, półroczne – jednostkowe  

i skonsolidowane) są poddawane badaniu (przeglądowi) przez niezależnego 

audytora – biegłego rewidenta.  

 
d) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio 

znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 

podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby 

głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Tabela 5. Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej na dzień 31.12.2015 r. 

Akcjonariusz Seria Ilość akcji Wartość 
nominalna 

Udział w 
kapitale 

Ilość 
głosów 

Udział w 
głosach 

Piotr  
Stefaniak 

A 8.460.000 846.000 21,13% 8.460.000 21,13% 

Zbigniew 
Lewiński 

A 9.460.000 946.000 23,63% 9.460.000 23,63% 

Krzysztof 
Maraszek 

A 10.010.000 1.001.000 25% 10.010.000 25% 

ING OFE A  2.100.000 210.000 17,93% 2.100.000 17,93% 

B 5.077.704 507.770 5.077.704 

Akcjonariusze 
poniżej 5% 

głosów 
B 4.932.296 493.230 12,31% 4.932.296 12,31% 

  40.040.000 4.004.000 100% 40.040.000 100% 

 



Według najlepszej wiedzy Spółki w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2015 r. nie 

wystąpiły żadne znaczące zmiany w strukturze akcjonariatu. W okresie II półrocza 2015r. 

i do dnia przekazania niniejszego raportu akcjonariusze nie informowali o zmianie stanu 

posiadania akcji INPRO SA. 

 
e) Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

kontrolne.  
 

Nie występują żadne statutowe czy umowne zapisy przewidujące specjalne uprawnienia 

kontrolne dla posiadaczy papierów wartościowych.  

 

f) Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie 

wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby 

głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub 

zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe 

związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania 

papierów wartościowych.  

 

Nie występują żadne statutowe ograniczenia w powyższym zakresie. Emitentowi nie są 

znane jakiekolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu lub zapisy zgodnie, 

z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi 

są oddzielone od posiadania papierów wartościowych 

 

g) Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych Spółki. 
 

Nie wystąpiły w 2015 roku żadne ograniczenia w tym zakresie.  

 
h) Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 

uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 

wykupie akcji. 
 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki składa się z: od jednego do trzech członków 

powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest 

wieloosobowy, w jego skład wchodzi Prezes, oraz dwaj Wiceprezesi lub członkowie 

Zarządu, w zależności od uchwały Rady Nadzorczej. Członków Zarządu powołuje  

i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie może nastąpić jedynie z ważnych 

powodów. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

Członka Zarządu.  

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:  

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,  

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających 

łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

 

Zgodnie z Regulaminem Zarządu, organ ten jest upoważniony do podejmowania uchwał 

w sprawach nie przewidzianych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady 

Nadzorczej, a w szczególności do: 

1) zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami;  

2) wypracowania propozycji kierunków rozwoju i inwestowania, celem przedstawienia 

do akceptacji Rady Nadzorczej; 

3) sporządzania rocznego sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat; 

4) składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, dotyczących spraw 

majątkowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i obowiązującymi 

przepisami; 



5) zatwierdzania kandydatur na stanowiska kierownicze oraz członków Rad 

Nadzorczych spółek zależnych i stowarzyszonych; 

6) zawiązywania i rozwiązywania z pracownikami Spółki umów o pracę i ustalania ich 

wynagrodzeń, po zatwierdzeniu przez właściwy komitet Rady Nadzorczej; 

7) opiniowania i zatwierdzania regulaminów wewnętrznych; 

8) opiniowania wniosków o utworzeniu lub likwidacji oddziałów oraz o udziałach  

w innych spółkach; 

9) przygotowywania odpowiednich dokumentów i projektów uchwał przedkładanych 

do podjęcia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie; 

10) ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 

11) ustanawiania i odwoływania prokury i pełnomocnictw, zgodnie z przepisami 

Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i postanowieniami Statutu Spółki; 

12) zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Spółki; 

13) przygotowywania projektu regulaminu Zarządu. 

 

Regulamin przewiduje dwa zastrzeżenia co do uprawnienia Zarządu do zaciągania 

zobowiązań i rozporządzania prawami: 

 Nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości przez Zarząd, wymaga zgody Rady 

Nadzorczej, jeżeli wartość nieruchomości przekracza 20.000.000,00 (dwadzieścia 

milionów) złotych, lub których obciążenie przekracza wartość 20.000.000,00 

(dwadzieścia milionów) złotych. 

 Zarząd przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym 

zobowiązany jest zwrócić się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej umowy,  

z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych,  

w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem 

zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.  

 

Zarząd nie jest uprawniony do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.  

 

Pozostałe zasady szczegółowego trybu działania Zarządu określa regulamin Zarządu  

dostępny na stronie internetowej Spółki.  

 
Wyżej wskazane zasady są obowiązujące zarówno na dzień 31 grudnia 2015 r. jak i na 

dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia. 

 
i) Opis zasad zmiany statutu Spółki. 

  

Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. 

Zmianę statutu zgłasza do sądu rejestrowego Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki 

może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu 

Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych  

w uchwale Zgromadzenia. Zmiany Statutu Spółki obowiązują z chwilą wpisu do rejestru 

przedsiębiorców.  

 

Wyżej wskazane zasady są obowiązujące zarówno na dzień 31 grudnia 2015 r. jak i na 

dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia. 

 
j) Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia 

oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania,  

w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, 

jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie 

nie wynikają wprost z przepisów prawa. 

 

Zasady zwoływania i działania Walnego Zgromadzenia Spółki określone są w kodeksie 

spółek handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie  Walnego Zgromadzenia (pełna nazwa: 

Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Inpro Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku).  

 



Zgodnie ze Statutem Spółki, Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub 

nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu 

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie odbywa się  

w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także  

w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są 

przedmiotem obrotu. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia, zasady 

prowadzenia jego obrad oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Walnego 

Zgromadzenia (dostępny na stronie internetowej Spółki).  

  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

2) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków,  

3) Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,  

4) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

5) Zmiana statutu Spółki,  

6) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

7) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów 

subskrypcyjnych,  

8) Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz 

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 

k.s.h.,  

9) Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

10) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia, 

11) Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,  

12) Podejmowanie innych decyzji, o których mowa w przepisach prawa.  

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez 

względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej.  

 

Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział  

w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Harmonogram prac przy organizacji 

Walnych Zgromadzeń planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązywać się  

z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw. 

 

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób i w granicach wyznaczonych 

przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno 

określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.  

Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości 

prawnej, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przy wykazywaniu 

prawa do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinien zostać okazany odpis  

z właściwego rejestru, w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, lub przez radcę 

prawnego lub adwokata według aktualnego stanu.  

 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli 

autentyczność lub ważność dokumentu potwierdzającego upoważnienie do występowania 



na Walnym Zgromadzeniu budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy sporządzaniu listy 

akcjonariuszy bądź projektu listy obecności) lub Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, mogą oni zarządzić jego sprawdzenie pod tym kątem.  

 

Wyżej wskazane zasady są obowiązujące zarówno na dzień 31 grudnia 2015 r. jak i na 

dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia. 

 
k) Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku 

obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących 

oraz ich komitetów. 

 

Stan na dzień 31.12.2015 r.: 

 

Zarząd: 

 

a) skład osobowy 

 

Piotr Stefaniak   - Prezes Zarządu 

Zbigniew Lewiński   - Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Maraszek   - Wiceprezes Zarządu 

 

W ciągu ostatniego roku obrotowego w składzie osobowym Zarządu Spółki nie zaszły 

zmiany. 

 

b) opis działania organu 

 

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz uprawnienia Zarządu zostały 

opisane w pkt. h) niniejszego Oświadczenia. 

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz - wykonuje wszelkie 

uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla 

pozostałych organów przez przepisy prawa, Statut Spółki lub inne regulacje obowiązujące 

w Spółce.  

 

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu.  

 

Zarząd może bez zgody Walnego Zgromadzenia oraz bez zgody Rady Nadzorczej  

– w przypadku drugiego z wymienionych organów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie ze 

Statutem Spółki Rada Nadzorcza musi wyrazić zgodę na dokonywanie przez Zarząd 

czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa 

użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 20.000.000,00 zł 

(dwadzieścia milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 

20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) - dokonywać czynności polegających na 

nabywaniu przez Spółkę, zbywaniu przez nią i obciążaniu ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości Spółki bądź przysługującego jej prawa użytkowania 

wieczystego gruntu.  

Nadto, Rada Nadzorcza musi wyrazić aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej 

umowy  z podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje 

typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności 

operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada 

większościowy udział kapitałowy 

 

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu dostępny na stronie 

internetowej Spółki.  

 



Wyżej wskazane zasady są obowiązujące zarówno na dzień 31 grudnia 2015 r. jak i na 

dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia. 

 

Rada Nadzorcza: 

 

     a) skład osobowy w 2015 roku 

 

Jerzy Glanc   – Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

Krzysztof Gąsak  – Członek Rady Nadzorczej 

Szymon Lewiński  – Członek Rady Nadzorczej 

Robert Maraszek  – Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Stefaniak  – Członek Rady Nadzorczej 

 

W ciągu ostatniego roku obrotowego w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki nie 

zaszły zmiany. 

W dniu 18 grudnia 2015 r. Zarząd INPRO SA otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pana 

Roberta Maraszka oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 

Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Rezygnacja nie zawierała uzasadnienia. 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza, korzystając z uprawnienia przysługującego jej 

na podstawie paragrafu 10 punkt 2 Statutu Spółki, podjęła w dniu 18.12.2015 r. uchwałę 

nr 35/2015, na mocy której dokooptowała nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie 

Pana Łukasza Maraszka. 

Pan Łukasz Maraszek został powołany na członka Rady Nadzorczej na okres od dnia 

01.01.2016 r. do dnia dokonania wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez 

najbliższe Walne Zgromadzenie.  

 

     b) opis działania organu 

 

Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 lata. Mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. Ponadto mandat wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.  

Zgodnie z paragrafem 10 punkt 2 Statutu Spółki, w razie ustania członkostwa w Radzie 

Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może 

dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu 

dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

 

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

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.  

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności zgodnie ze Statutem Spółki, kodeksem spółek handlowych  

i innymi aktami prawnymi. W szczególności Rada Nadzorcza:  

a) dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo sposobu 

pokrycia straty oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne 

sprawozdanie z wyników tej oceny,  

b) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,  

c) zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa  

i Członków Zarządu oraz zasady ich premiowania, a także wykonuje względem 

Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,  



d) zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu, jak również deleguje Członków Rady do czasowego 

wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych 

czynności,  

e) wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej 

dywidendy,  

f) wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, 

zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, 

których wartość przekracza 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), lub 

których obciążenie przekracza wartość 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów 

złotych),  

g) raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą 

ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem 

istotnym dla Spółki,  

h) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę 

swojej pracy,  

i) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego 

Zgromadzenia.  

 

Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy  

z podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, 

zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej 

przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział 

kapitałowy.  

 

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od 

Spółki i podmiotów z nią powiązanych.  

 

Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki.  

 

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej dostępny 

na stronie internetowej Spółki.  

 

Wyżej wskazane zasady są obowiązujące zarówno na dzień 31 grudnia 2015 r. jak i na 

dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia. 

 

W roku 2015, jak i aktualnie, w ramach struktur Rady Nadzorczej nie wyodrębniono 

komitetu audytu ani żadnych innych komitetów.  W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza 

składa się obecnie z 5 członków, zadania komitetu audytu przewidziane w art. 86 ust. 7 

ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

wykonuje Rada Nadzorcza. Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią 

powiązanych spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Jerzy Glanc oraz 

Pan Krzysztof Gąsak. Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej 

zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym posiada Pan Krzysztof Gąsak. 

 
l) Informacja dodatkowa odnosząca się do stosowania od dnia 1 stycznia 

2016 r. reguł i zasad zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016”. 

 

Jednocześnie Spółka INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku wskazuje, że wykonując 

obowiązek określony w §29 ust. 3 regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA („GPW”) w dniu 1 stycznia 2016 r. opublikowała raport  w sprawie  

stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z nowym opracowanym w tej materii 



dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, będącym załącznikiem 

do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., które weszły  

w życie w dniu 01 stycznia 2016 roku (treść tego dokumentu dostępna jest na oficjalnej 

stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  www.corp-gov.gpw.pl) 

INPRO SA wypełniając także obowiązek określony w Zasadzie I.Z.1.13. zamieściła 

również na swojej stronie internetowej: 

(http://www.inpro.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/oswiadczenia-spolki-

o-stosowaniu-ladu korporacyjnego) 

bieżące informacje na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad 

zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

 

http://www.inpro.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/oswiadczenia-spolki-o-stosowaniu-ladu%20korporacyjnego
http://www.inpro.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/oswiadczenia-spolki-o-stosowaniu-ladu%20korporacyjnego

