OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsce,
gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA oświadcza, że ELEKTROBUDOWA SA i jej organy w 2013 roku
przestrzegały zbioru zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW”. Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego dostępne są na stronie
internetowej ELEKTROBUDOWY SA www.elbudowa.com.pl.
Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane
prawem krajowym.
W minionym roku ELEKTROBUDOWA SA stosowała postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego
za wyjątkiem zasady nr 12 z Rozdziału I oraz pkt 2) zasady nr 10 z Rozdziału IV Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW. ELEKTROBUDOWA SA informuje, że realizuje punkt 1 z zasady nr 10
Rozdziału IV, to jest zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
a po zakończeniu zgromadzenia zamieszcza zapis z walnego zgromadzenia na swojej stronie
internetowej.
Zgodnie z treścią zasady nr 12 Rozdziału I „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”,
a zgodnie z treścią zasady nr 10 Rozdziału IV „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość
udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”
W ocenie spółki realizacja wymienionych zasad (nr 12 Rozdziału I oraz pkt 2) zasady 10 Rozdziału IV)
związana jest z zagrożeniami natury technicznej i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy
oraz niezakłócony przebieg walnych zgromadzeń.
Jednocześnie spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania wyżej wymienionych zasad
w przyszłości.

Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowanych
w spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
Kontrola wewnętrzna to każde działanie podejmowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą, kierownictwo
i pozostałych pracowników w celu poprawy zarządzania ryzykiem i zwiększenia prawdopodobieństwa
zrealizowania ustalonych celów i zadań. Kontrola wewnętrzna jest instrumentem wspomagającym

kierownictwo w procesie zarządzania i podejmowania decyzji oraz w zapobieganiu i wykrywaniu błędów,
nadużyć oraz wszelkich przejawów nieprawidłowości.
W ELEKTROBUDOWIE SA funkcjonują wielostopniowe mechanizmy kontrolne, które są ze sobą ściśle
powiązane i wzajemnie się uzupełniają:
 samokontrola lub kontrola funkcjonalna, czyli działania kontrolne inicjowane przez pracownika, mające
na celu ujawnienie i natychmiastową likwidację niepożądanych zdarzeń, wynikającą z rodzaju
wykonywanej pracy, instrukcji stanowiskowych, są elementem procedur systemowych zapewniania
jakości;
 kontrola wstępna, która ma charakter prewencyjny, zapobiega wykonywaniu czynności niezgodnych
z prawem, planem lub zasadami gospodarności;
 kontrola bieżąca, która wykonywana jest w trakcie trwania procesów, projektów i polega na bieżącym
kontrolowaniu prawidłowości ich przebiegu;
 kontrola instytucjonalna sprawowana przez wydzielony ze struktury organizacyjnej pion Zarządzanie
Systemami, w sposób zapewniający odrębność i niezależność działania oraz łatwość przepływu
informacji;
 kontrola finansowa sprawowana przez pion finansowy (Dyrektor Finansowy z podległymi komórkami)
stanowi podstawowe ogniwo w systemie kontroli wewnętrznej w spółce. Główny Księgowy jako osoba
nadzorująca pracę rachunkowości, sprawuje kontrolę nad innymi komórkami organizacyjnymi
przedsiębiorstwa w zakresie prawidłowości i rzetelności dokumentacji niezbędnej do prowadzenia
rachunkowości firmy. Pracownicy służby finansowo - księgowej oraz controllingu poprzez wykonywanie
kontroli wstępnej i bieżącej, a także raportowanie bieżących informacji finansowych, oddziałują
na całokształt problematyki kontroli wewnętrznej w spółce.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych elementów kontroli jest
weryfikacja tych sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy
w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i badanie
zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze
akcji ofertowej z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług
i wymaganą niezależność.
Za przygotowanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej
sprawozdawczości zarządczej spółki odpowiedzialny jest pion Dyrektora Finansowego. Sprawozdania
finansowe są przygotowywane przez kierownictwo średniego szczebla i przed przekazaniem
ich niezależnemu audytorowi sprawdzane są przez Dyrektora Finansowego. Na tym etapie następuje
kontrola funkcjonalna oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk i ich eliminacja.
Spółka posiada stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu zapewnienie
kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym.
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą
z miesięcznej, bądź kwartalnej sprawozdawczości finansowej. Kierownictwo średniego i wyższego
szczebla, po zamknięciu ksiąg okresu rozliczeniowego, wspólnie analizuje wyniki finansowe,

porównując z założeniami biznesowymi. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach
zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
Funkcjonująca w spółce polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej stosowana
jest zarówno w procesie budżetowania, prognozowania jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej,
a więc spółka wykorzystuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach
finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym rozdziela funkcje komórek odpowiedzialnych
za zawieranie transakcji na rynku, od funkcji komórek odpowiedzialnych za ich autoryzowanie,
rozliczanie i sporządzanie informacji o wycenie tych transakcji. Taka struktura organizacyjna, zgodna z
najlepszymi praktykami światowymi zarządzania ryzykiem, pozwala na kontrolę procesu zawierania
transakcji oraz na wyeliminowanie tych nieautoryzowanych przez organy zarządzające.
Obszary ryzyk, na które narażona jest spółka zostały szczegółowo opisane w punkcie 4 informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2013 rok.
W 2013 roku, w spółce zostały ujawnione zdarzenia gospodarcze opisane w dalszej części niniejszego
sprawozdania (pkt 14) oraz w nocie 43 i 49 do sprawozdania finansowego, polegające na nieprawidłowym
rozliczeniu i wycenie długoterminowych kontraktów poprzez niewłaściwe przyporządkowywanie do nich
kosztów bezpośrednich. Zdarzenia te miały miejsce w latach 2011 - 2012, a ich ujawnienie miało wpływ
na wynik finansowy spółki wypracowany w tych latach. W oparciu o rekomendacje z przeprowadzonych
działań audytowych, Zarząd spółki oprócz podjętych już działań opisanych w notach 43 i 49 opracuje,
uzyska akceptację Rady Nadzorczej i wdroży zmiany w systemie kontroli wewnętrznej ograniczające
możliwość wystąpienia podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

ELEKTROBUDOWA SA, zgodnie z posiadaną wiedzą, przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających
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:
31.12.2013 roku
Stan na:

liczba akcji równa
liczbie głosów

udział procentowy w liczbie
głosów i kapitale
zakładowym

Aviva OFE AVIVA BZ WBK SA

625 454

13,17%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

472 405

9,95%

OFE PZU "Złota Jesień"

454 446

9,57%

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny

446 553

9,41%

PKO BP Bankowy OFE

362 730

7,64%

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny

289 369

6,10%

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

241 640

5,09%

Pozostali akcjonariusze

1 855 011

39,07%

Razem

4 747 608

100,00

ELEKTROBUDOWA SA nie wyemitowała papierów wartościowych dających ich posiadaczom specjalne
uprawnienia kontrolne.
Nie występują żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych spółki.
Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
ELEKTROBUDOWY SA.
Liczba akcji ELEKTROBUDOWY SA będących w posiadaniu osób zarządzających
Stan na:
Jacek Faltynowicz
Prezes Zarządu
Ariusz Bober
Członek Zarządu
Janusz Juszczyk
Członek Zarządu
Arkadiusz Klimowicz
Członek Zarządu
Adam Świgulski
Członek Zarządu
Sławomir Wołek
Członek Zarządu

31.12.2013 roku
akcje ELEKTROBUDOWY SA
35

Na dzień 31.12.2013 roku osoby zarządzające nie posiadały akcji i udziałów w jednostkach powiązanych
z ELEKTROBUDOWĄ SA.
Na dzień 31.12.2013 roku osoby nadzorujące nie posiadały akcji i udziałów w ELEKTROBUDOWIE SA
oraz w jednostkach powiązanych ze spółką.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zarząd spółki

Zarząd spółki składa się z 3 do 7 osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę
Nadzorczą. Aktualnie Zarząd jest 6 osobowy.
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających nie uległy zmianie. Prezes jest powoływany
przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa.

Członek Zarządu lub cały Zarząd spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem
kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne
Zgromadzenie.
Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji,
jedynie uprawnienia inicjujące podjecie działań o emisji lub wykupie akcji.

Opis zasad zmiany Statutu ELEKTROBUDOWY SA

Zmiana Statutu spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA,
która jest wykonywana na wniosek Zarządu spółki przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej 5% kapitału zakładowego,
zaopiniowany przez Zarząd spółki i Radę Nadzorczą, a następnie zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu zapadają większością głosów zgodnie
z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Statucie spółki.

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia

Opis działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy
i sposób ich wykonywania zawarte są w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie
z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu na zasadach określonych w Regulaminie Walnego
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć
w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego,
każdych trzech Członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego wniosku.
Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, każdym
trzem jej Członkom, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty złożenia
stosownego wniosku. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w spółce.
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 Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza, jej Przewodniczący,

trzech Członków Rady Nadzorczej, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć
procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu zwołania
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu
na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub Statut nie
stanowią inaczej. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Uchwały
Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub Statut
nie stanowią inaczej.
W przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu
spółki, wymagana jest większość ¾ głosów. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek
w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki,
bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym tajne
głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych
na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają
zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana,
po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona
przez Zarząd. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie
lub w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)

udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3)

postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

4)

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5)

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

6)

nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które
były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

7)

powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,

8)

zmiana przedmiotu działalności spółki,

9)

zmiana Statutu spółki,

10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
11) umorzenie akcji (z wyłączeniem niezwłocznego umorzenia: akcji nabytych z naruszeniem przepisów
art. 362 § 1 i § 2 KSH, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez spółkę

oraz pozostałej części akcji własnych spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego spółki,
nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji),
12) łączenie, podział i przekształcenie spółki,
13) rozwiązanie i likwidacja spółki,
14) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
15) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek
z tych osób,
16) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
17) zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie
zysku przez taką spółkę.
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia.
Kompetencje wymienione powyżej w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Walne Zgromadzenie
wykonuje:
a/ na wniosek Zarządu spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,
b/ na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,
zaopiniowany przez Zarząd spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią
na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak
zastrzeżeń.

Skład osobowy i zmiany w 2013 roku, opis działania organów zarządzających i nadzorujących
Zarząd spółki

Skład Zarządu ELEKTROBUDOWY SA na dzień 01.01.2013 roku przedstawiał się następująco:
Jacek Faltynowicz

-

Prezes Zarządu

Ariusz Bober

-

Członek Zarządu

Tomasz Jaźwiński

-

Członek Zarządu

Janusz Juszczyk

-

Członek Zarządu

Arkadiusz Klimowicz

-

Członek Zarządu

Jarosław Tomaszewski

-

Członek Zarządu

W roku 2013 miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA.

W dniu 01 lipca 2013 roku Tomasz Jaźwiński złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu spółki. W jego
miejsce Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA w dniu 01 lipca 2013 roku powołała Sławomira
Wołka na Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA.
W dniu 16 października 2013 roku Jarosław Tomaszewski złożył rezygnację ze sprawowania funkcji
Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA.
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 października 2013 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 stycznia
2014 roku Pana Adama Świgulskiego na Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA.
W dniu 28 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki zmieniła uchwałę w zakresie terminu powołania
Członka Zarządu Adama Świgulskiego. Adam Świgulski objął funkcję Członka Zarządu z dniem 01 grudnia
2013 roku.
Skład Zarządu ELEKTROBUDOWY SA na dzień 31.12.2013 roku przedstawiał się następująco:
Jacek Faltynowicz

-

Prezes Zarządu

Ariusz Bober

-

Członek Zarządu

Janusz Juszczyk

-

Członek Zarządu

Arkadiusz Klimowicz

-

Członek Zarządu

Adam Świgulski

-

Członek Zarządu

Sławomir Wołek

-

Członek Zarządu

Tryb działania Zarządu określa Statut oraz Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa
Zarządu. Prezes Zarządu jest równocześnie Dyrektorem spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną
większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Wszelkie sprawy
niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej spółki należą do kompetencji Zarządu.
Do reprezentacji spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden
Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem
Rady Nadzorczej. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą
być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
Zasady wynagradzania, jak również wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze
lub jakiejkolwiek innej formie) Członków Zarządu zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym
za 2013 rok w nocie 45.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne
Zgromadzenie. Aktualnie Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków.

Skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzień 01.01.2013 roku przedstawiał się następująco:
Dariusz Mańko

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Żbikowski

-

Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Godlewska

-

Członek Rady

Eryk Karski

-

Członek Rady

Tomasz Mosiek

-

Członek Rady

Ryszard Rafalski

-

Członek Rady

Paweł Tarnowski

-

Członek Rady

W składzie osobowym Rady Nadzorczej w 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany. Na dzień 31.12.2013 roku
w skład Rady Nadzorczej wchodziły wyżej wymienione osoby.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli w spółce oświadczenia, że są członkami niezależnymi.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Rady uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych
oraz innymi postanowieniami Statutu, do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady należy:
1)

dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,

2)

dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3)

składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny
sprawozdań Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

4)

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,

5)

zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu,

6)

delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

7)

zatwierdzenie regulaminu Zarządu spółki,

8)

zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych spółki,

9)

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

10)

reprezentowanie spółki w umowach zawieranych pomiędzy spółką a Członkami Zarządu,
jak również w sporach z nimi,

11)

ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu

oraz wyrażanie zgody na:

a)

zaciąganie przez spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej
transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość
- 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez
NBP w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia przez Zarząd do Rady Nadzorczej o wyrażenie
zgody, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd,

b)

nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji w innych spółkach,

c)

przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów spółki, których wartość
przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które
stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

d)

zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym
budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez spółkę w ramach zwykłego zarządu,

e)

udzielanie przez spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji
i dokonywanie nieprzewidzianych w budżecie obciążeń majątku spółki,

f)

zawieranie umów pomiędzy spółką a osobą bliską Członka Zarządu, w przypadku zawarcia pojedynczej
umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięciu
tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia
umowy. Przez osobę bliską Członka Zarządu rozumie się małżonka, rodziców, rodzeństwo lub dzieci
(w tym dzieci adoptowane) a także osoby pozostające we wspólnocie domowej (konkubinat),

g)

zatrudnianie (na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych) doradców i innych osób
zewnętrznych w stosunku do spółki, w szczególności w charakterze konsultantów, prawników,
agentów, jeżeli roczne, łączne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania osoby wymienionej
wyżej, miałyby przekroczyć równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustaloną według średniego
kursu USD, ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia przez Zarząd
do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody,

h)

wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

i)

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

j)

tak długo jak spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem reprezentowania
spółki w umowach zawieranych pomiędzy spółką a Członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi
- wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze spółką w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim albo innego aktu
prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane
w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy
udział kapitałowy.

Zasady wynagradzania, jak również wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze
lub jakiejkolwiek innej formie) Rady Nadzorczej zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym
za 2013 rok w nocie 45.

Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza powołuje komitety stałe, działające jako organy doradcze i opiniotwórcze dla Rady.
Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
W 2013 roku w Radzie Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA działały dwa komitety: Komitet Audytu
oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Komitety działają w oparciu o Regulaminy, stanowiące załączniki
do Regulaminu Rady Nadzorczej.
Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem
porządku obrad, dystrybucją dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając
w powyższym zakresie z zasobów spółki.
Do trybu zwoływania posiedzeń Komitetów oraz podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio
przepisy o trybie zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą spółki.
Komitet Audytu
Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej
trzech członków, z czego przynajmniej jeden powinien być niezależny od spółki i podmiotów pozostających
w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 01.01.2013 roku przedstawiał się następująco:
Tomasz Mosiek

-

Przewodniczący Komitetu,

Eryk Karski

-

Członek Komitetu,

Paweł Tarnowski

-

Członek Komitetu.

W składzie osobowym Komitetu Audytu w 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany. Na dzień 31.12.2013 roku
w skład osobowy Komitetu Audytu wchodziły wyżej wymienione osoby.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi co najmniej dwóch członków z czego przynajmniej
jeden powinien być niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
Komitet ze swojego składu wybiera Przewodniczącego.
Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 01.01.2013 roku przedstawiał się
następująco:
Ryszard Rafalski

-

Przewodniczący Komitetu,

Agnieszka Godlewska

-

Członek Komitetu,

Karol Żbikowski

-

Członek Komitetu.

W składzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany.
Na dzień 31.12.2013 roku w skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły wyżej wymienione
osoby.

