
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 
 

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 

grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje raport dotyczący zasad stosowania ładu 

korporacyjnego w  roku 2012/2013.  

 

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst 

zbioru zasad jest publicznie dostępny 
 

Zarząd wskazuje, że podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym Załącznikiem do Uchwały Nr 

19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW”. Tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny pod adresem: 
 

http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp 
 

Dokument dzieli się na cztery części:  

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych, 

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych,  

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

 

Zarząd Spółki informuje o nie stosowaniu bądź zastosowaniu w ograniczonym zakresie następujących 

zasad: 
 

II. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych 

 
1.1 Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji 

wymaganych przez przepisy prawa:  
 

1.2a Corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w 

zarządzie i radzie nadzorczej w okresie ostatnich dwóch lat 
 

Informacje o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i radzie nadzorczej w okresie ostatnich 

dwóch lat nie zostały opublikowane w czwartym kwartale roku obrotowego 2012/2013. Informacje te 

Zarząd opublikował, zgodnie z Uchwałą Nr 718/2009 oraz Uchwałą Nr 646/2011 Zarządu GPW w dniu 

31.01.2014r. 
 

1.9a zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo 
 

Aktualnie emitent nie udostępnia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad 

walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Zarząd Spółki nie wyklucza udostępnienia takiej 

informacji w przyszłości.  

 

 

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, 

przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. 

 

Zgodnie z Raportem nr 1/2013 Corporate Governance, z uwagi na uruchomienie nowej strony 

internetowej, emitent  stosuje powyższą zasadę w ograniczonym zakresie. Emitent  zapewni 

funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim w części II. pkt 1 w jak najszybszym 

czasie. 

 

 



 
 

  

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

 

10. 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.  

 

Emitent deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. Emitent nie wyklucza, że w 

przyszłości będzie ją stosował. 

 

Stosowany w Grupie Kapitałowej Suwary system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 

 

Zarząd Spółki dominującej jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółkach Grupy 

Kapitałowej Suwary i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań 

finansowych. 

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych 

sprawuje Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy spółki dominującej. Jednocześnie są oni 

odpowiedzialni za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych, na bieżąco 

śledzą zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów 

sprawozdawczości giełdowej. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki 

dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe, które 

następnie analizowane są przez Zarząd. Dane te są przekazywane na bieżąco do wszystkich członków 

Rady Nadzorczej i omawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Także na bieżąco Zarząd otrzymuje od 

Dyrektora Finansowego informacje finansowe, w szczególności dotyczące kosztów i innych istotnych 

danych finansowych mających wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej. 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z 

systemu księgowo - finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową 

Spółki dominującej opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Sporządzone 

sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Roczne i półroczne 

sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu i przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a opinia i raport z badania 

sprawozdania rocznego – także Walnemu Zgromadzeniu. 

 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 
 
Akcjonariat Suwary S.A. (stan na 30.09.2013)   

Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg 
liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg 

liczby głosów 

Walter T. Kuskowski*              2 804 637    60,77%              2 804 637    60,77% 

Petre Manzelov **                 861 921    18,68%                 861 921    18,68% 

Inni akcjonariusze                 948 512    20,55%                 948 512    20,55% 

OGÓŁEM              4 615 070    100,00%              4 615 070    100,00% 

* poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o.   
**  Poprzez podmiot zależny Pegasus Investment    

 



 
 

  

 
 

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, którzy posiadają specjalne pakiety 

kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień  

 

Nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w 

Spółce Suwary S.A. 

 

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich 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 

 

W Statucie  Spółki dominującej nie występują żadne ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu 

Suwary S.A.  

 

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta 

 

W Statucie  Spółki dominującej nie występują ograniczenia odnośnie przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych Suwary S.A. 

 

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania Zarządu oraz jego uprawnień 

 

Zgodnie z § 13 Statutu Spółki dominującej Zarząd składa się od 1 do 3 członków. Liczbę członków 

Zarządu określa Rada Nadzorcza. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.  Członków Zarządu 

powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu 

powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. 

Uprawnienia Zarządu określa § 14 Statutu Spółki oraz Regulamin Zarządu. 

Statut i Regulamin Zarządu zamieszczone są na stronie internetowej emitenta. 

 

Opis zasad zmiany Statutu Spółki 

 

Zmiana Statutu Spółki Suwary S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A., jego zasadniczych uprawnień 

oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i 

sposób ich wykonywania określają: Regulamin Walnego Zgromadzenia, Statut Spółki (dokumenty 

dostępne są na stronie internetowej spółki) oraz Kodeks Spółek Handlowych. 



 
 

  

 

Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku 

obrotowego, opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta 

oraz ich komitetów 

 

Zmiany w składzie Zarządu: 

W roku obrotowym 2012/2013 Zarząd emitenta nie uległ zmianie. Skład Zarządu:  

Walter Tymon Kuskowski – Prezes Zarządu 

Adam Laskowski – Członek Zarządu 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 

Na dzień 1 października 2012 roku Rada Nadzorcza emitenta działała w składzie: 

Thaddeus Kuskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Powada – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej 

Jeffrey Barclay - Członek Rady Nadzorczej 

Bruce McNichol - Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2013 roku wyżej 

wymieniona Rada Nadzorcza zakończyła kadencję. 28 marca 2013 roku na nową kadencję Rady 

Nadzorczej powołani zostali: 

Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Raszka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Thaddeus Kuskowski – Członek Rady Nadzorczej 

Jeffrey Barclay - Członek Rady Nadzorczej 

Richard Babington - Członek Rady Nadzorczej 

Do dnia publikacji niniejszego raportu nie wystąpiły inne zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 

 

 

 

W organizacji Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej emitenta nie nastąpiły żadne 

zmiany osobowe w roku obrotowym 2012/2013. 

 

Organy zarządzające i nadzorujące emitenta oraz ich komitety działają w oparciu o aktualne przepisy 

prawa, Statut Spółki i Regulaminy dostępne na stronie internetowej emitenta. 

 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Walter  Tymon Kuskowski Adam Laskowski 

Prezes Zarządu Członek Zarządu 

 

 

 

Pabianice, 31.01.2014 r. 


