
 

Wyciąg ze sprawozdania z działalności Zarządu 2018/2019. 

  

V. Oświadczenia 
 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

 
Na podstawie §29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Suwary 

Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych 

zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 

 

5.1      Określenie stosowanego zbioru zasad   

 

Zarząd oświadcza, że Emitent podlega zasadom ładu korporacyjnego uchwalonym przez 

Radę Giełdy                 w postaci Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (Uchwała 

Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 

października 2015 r.).  

Pełny tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego: 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf  

     5.2     Zasady, od których emitent odstąpił 

 
Zarząd Emitenta potwierdza, że według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk 
Spółka                   nie stosuje  3 rekomendacji: II.R.3,  IV.R.2., VI.R.1. 
    

II.R.3. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej 

członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do 

takiego zaangażowania czasu                 i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe 

wykonywanie pełnionej funkcji w spółce.                          W szczególności członek zarządu 

nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na 

wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie 

obowiązków w spółce. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Prezes Zarządu Spółki pełni funkcję Członka Zarządu w innych spółkach 

Grupy Wentworth, do której należy Emitent. 

 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce 

oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 

niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf


zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków,                                      w szczególności 

poprzez: transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną 

komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 

w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad 

walnego zgromadzenia oraz 

wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego 

zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. 

 

 

 

 

Komentarz spółki : Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. 

Zasady transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej 

komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 

w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, nie 

zostały ujęte w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z §23 p. 2 Regulaminu 

Walnego Zgromadzenia wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej 

ważności uchwały Zgromadzenia. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie stosowała 

powyższą zasadę w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Akcjonariuszy podczas 

Walnego Zgromadzenia, począwszy od kolejnego Zgromadzenia. 

 

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno 

wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Dotychczas Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń członków organów 

spółki                                    i kluczowych menedżerów. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości 

będzie stosowała powyższą zasadę. 

 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 11 zasad 

szczegółowych: 

I.Z.1.3., I.Z.1.8., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4 

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  

 

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, 

sporządzony zgodnie                  z zasadą II.Z.1 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Dotychczas Spółka nie opublikowała na korporacyjnej stronie 

internetowej pełnego wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary 

działalności spółki pomiędzy członków zarządu. Informacja ta jest podana częściowo. 



Spółka planuje w przyszłości będzie stosować powyższą zasadę. 

 

I.Z.1.8.  zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w 

formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Spółka nie uaktualniła bieżących danych finansowych. Wszystkie dane 

finansowe dostępne są w publikowanych na korporacyjnej stronie internetowej raportach 

finansowych. 

 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności 

w odniesieniu  do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien 

uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, 

doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności 

i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie 

realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie  

takiej decyzji. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w stosunku 

do władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Kandydaci na poszczególne stanowiska, 

na które prowadzony jest nabór  wybierani są pod kątem posiadania najistotniejszych dla 

Organizacji predyspozycji, wykształcenia                i doświadczenia zawodowego. Z uwagi 

na wzrastającą trudność w pozyskaniu specjalistów Spółka nie ogranicza możliwości 

zatrudnienia najlepszych kandydatów. 

 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie 

później niż                 w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Dotychczas Spółka nie prowadziła transmisji obrad walnego 

zgromadzenia.                            W przypadku decyzji  władz Spółki o transmisji obrad 

powyższa zasada będzie stosowana. 

 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Aktualnie Spółka 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.  

 

Zarząd i Rada Nadzorcza 

 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki 



pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny 

i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Aktualnie, na korporacyjnej stronie internetowej, nie jest podany 

wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki 

pomiędzy członków zarządu. Zarząd Spółki nie wyklucza udostępnienia takiej informacji w 

przyszłości.  

 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, 

audyt wewnętrzny           i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu 

członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do 

rady nadzorczej lub komitetu audytu. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : W spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu 

wewnętrznego. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości zasada będzie stosowana. 

 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 

odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności 

określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej 

audytu wewnętrznego.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : W spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu 

wewnętrznego. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości zasada będzie stosowana. 

 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka 

zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. 

Zasady transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie zostały ujęte w 

Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z §23 p. 2 Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności 

uchwały Zgromadzenia. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie stosowała powyższą 

zasadę w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Akcjonariuszy podczas Walnego 

Zgromadzenia, począwszy od kolejnego Zgromadzenia. 

 

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami p[owiązanymi 



 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może 

dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu 

interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają 

między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, 

a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu 

sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. 

Zdaniem Zarządu istnieje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów. 

 

Wynagrodzenia 

 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 

wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, 

w podziale na 

stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania 

zmiennych 

składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu 

rozwiązania stosunku 

pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla 

spółki i każdej 

jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym 

menedżerom 

pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w 

polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w 

szczególności 

długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz spółki : Zgodnie z informacją zawartą do Rekomendacji VI.R.1 Spółka 

dotychczas nie przyjęła polityki wynagrodzeń członków jej organów i kluczowych 

menadżerów. 
 



 

5.3      Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem               

 
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego 

skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. 

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów 

okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Jednocześnie jest on odpowiedzialny za 

organizację prac związanych         z przygotowaniem sprawozdań finansowych, na bieżąco 

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

sprawozdawczości giełdowej.  

 

Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, Członkowie Zarządu Spółki otrzymują raporty z informacją 

zarządczą przedstawiające kluczowe dane finansowe, które następnie analizowane są przez 

Zarząd. Dane te są przekazywane do wszystkich członków Rady Nadzorczej przed 

planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz każdorazowo na prośbę Rady Nadzorczej.  

Zarząd otrzymuje od Głównego Księgowego oraz Kontrolera Finansowego informacje 

finansowe,                                    w szczególności dotyczące kosztów  i innych istotnych danych 

finansowych mających wpływ na wyniki Spółki. 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych 

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

z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. 

Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej 

weryfikacji. Przed publikacją każdego raportu okresowego organizowane jest spotkanie 

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który weryfikuje informacje zawarte                    w tych 

dokumentach. 

 

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio 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. Opinia i raport biegłego rewidenta                         z przeglądu półrocznego 

sprawozdania finansowego oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego raportu 

rocznego stanowią integralną część publikowanego przez Emitenta raportu odpowiedniego 

okresowego.  

 5.4 Informacje o akcjach i akcjonariacie 

 

Liczba i wartość nominalna akcji Emitenta 
 

Kapitał zakładowy emitenta na dzień 30.09.2018 r. 

Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: 
 



Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów 

A 2 097 760 2 097 760 

B 2 097 760 2 097 760 

C 419 550 419 550 

 

 

 

 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Wszystkie akcje są akcjami na 

okaziciela.                   Żadna z akcji nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych. 

Nie istnieją żadne, znane Zarządowi, ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu 

z akcji Emitenta oraz przenoszenia prawa własności. 

Do dnia publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2018/2019 tj. w dniu 31.01.2020r. 

kapitał zakładowy Emitenta nie uległ zmianie. 
 

     Akcjonariat Suwary S.A. na dzień 31.01.2019 roku  
  

Akcjonariusze Ilość akcji 
Akcjonariat 

wg liczby akcji 
Liczba 
głosów 

Akcjonariat wg 
liczby głosów 

Walter T. Kuskowski* 3 039 777 65,87% 3 039 777 65,87% 

Porozumienie** 998 516 21,64% 998 516 21,63% 

Inni Akcjonariusze 576 777 12,50% 576 777 12,50% 

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

* Poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o.  i Savtec Sp. z o.o. 
**Porozumienie Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd. Członek Rady Nadzorczej Pan Petre Manzelov jest podmiotem 
powiązanym  
z Panią Marią Rascheva oraz Spółką Sungai PE Holdings Ltd. 
 
 
 

 
 
 



5.5 Władze Suwary S.A. 
 

Zarząd 
 

W dniu 01.10.2018r., będącym dniem rozpoczęcia roku obrotowego 2018/2019 

obejmującego okres od 1 października  2018 roku do dnia 30 września 2019 roku w skład 

Zarządu Emitenta wchodzili: 

 Walter T. Kuskowski  - Prezes Zarządu  

 Wojciech Gielnik – Wiceprezes Zarządu 

 Piotr Stachowicz – Członek Zarządu 

 

W dniu 30 lipca 2019 roku Członek Zarządu Piotr Stachowicz złożył rezygnację z pełnionej 

funkcji z dniem 30 lipca 2019 roku. 

 

Na dzień publikacji raportu za rok obrotowy 2018/2019 w skład Zarządu Suwary S.A. 

wchodzą: 

 Walter T. Kuskowski  - Prezes Zarządu  

 Wojciech Gielnik – Wiceprezes Zarządu 
 

Sposób działania Zarządu Emitenta 
 

Zarząd Emitenta działa zgodnie z  przepisami prawa: Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu 

Suwary S.A. oraz Kodeksem Spółek Handlowych. 

Zgodnie z Regulaminem Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz 

wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym 

przestrzeganiu przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwał i regulaminów powziętych 

zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą  i Walne Zgromadzenie. 

Przez prowadzenie spraw Spółki rozumie się podejmowanie decyzji w sprawach 

wchodzących w zakres kompetencji Zarządu do bieżącego administrowania i zarządzania 

Spółką. 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, niezastrzeżone do kompetencji 

Walnego 

Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. 

Sprawy wymagające podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki określa Regulamin Zarządu. 

Wyboru oraz odwołania Członków Zarządu dokonuje uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. 

Zgodnie ze Statutem Spółki wszystkie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę 

lub o podobnym charakterze, określające wynagrodzenie, zawiera w imieniu Spółki Rada 

Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego 

upoważnionego członka Rady Nadzorczej. 
 

Rada Nadzorcza 
 



W dniu 01.10.2018r., będącym dniem rozpoczęcia roku obrotowego 2018/2019 

obejmującego okres                      od 1 października  2018 roku do dnia 30 września 2019 roku 

w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili: 

 Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej 

 Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej 

 Petre Manzelov – Członek Rady Nadzorczej 

 

W związku z upływem kadencji w dniu 27 marca 2019r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Suwary S.A. wybrało następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: Paweł 

Powada, Raimondo Eggink, Jeffrey Barclay, Richard Babington, Petre Manzelov. Rada 

Nadzorcza nowej kadencji ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w dniu 04.06.2019. 

Przewodniczącym Rady został wybrany Paweł Powada, a zastępcą Przewodniczącego wybrano 

Raimondo Eggink. (RB 10/2019 z dnia 04.06.2019) 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 31.01.2020r. skład Rady 

Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie. 
 

 Sposób działania Rady Nadzorczej Emitenta 
 

Rada działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, 

postanowień Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego 

Zgromadzenia Spółki.  

Zgodnie z Regulaminem Członkowie Rady są obowiązani do: 

 uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Spółki i posiedzeniach Rady, 

 wykonywania czynności nadzorczych stosownie do uchwały Rady, 

 kierowania się dobrem Spółki, 

 podejmowania działań zapewniających im regularne i wyczerpujące informacje o istotnych 

sprawach Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz 

sposobach zarządzania ryzykiem, 

 poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i 

powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosu w sprawie, w której zaistniał 

konflikt interesów, 

 informowania Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka 

Rady                                 z określonym akcjonariuszem Spółki, zarówno przed dokonywaniem 

wyboru członków Rady, jak i w trakcie kadencji, 

 niezwłocznego informowania Spółki o nabyciu bądź zbyciu przez siebie akcji Spółki lub akcji 

spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, h) zachowania w tajemnicy 

przebiegu posiedzeń Rady, chyba że Rada postanowi inaczej oraz przestrzegania tajemnicy 

przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz 

materiałów informacyjnych niezależnie od ich postaci, 



 ograniczenia składania rezygnacji w trakcie kadencji do przypadków niezbędnych, ze 

świadomością skutków rezygnacji, zwłaszcza powodujących uniemożliwienie działania 

Rady lub opóźnienia podjęcia przez nią uchwały istotnej dla Spółki. 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad jej działalnością. 

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

 delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu 

Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub całego Zarządu albo 

gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 

 wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów 

gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych 

podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji 

przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, 

 wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% 

wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z 

wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej 

działalności, 

 uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez 

Zarząd, 

 wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o 

sposobie pokrycia straty, 

 określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w 

czynnościach członków Zarządu, 

 ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i prokurentów, wypłacanego przez 

Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z 

członkami Zarządu, 

 wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu 

lub prokurenta; 

 zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

 wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania 

finansowego Spółki, 

 przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu 

statutu Spółki, 

 z zastrzeżeniem §20 ust. 4 litera b. Statutu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę 

przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi  i wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych, 

 wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków 

dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości 

przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie 

przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie                   i wykraczających poza 

zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki, 



 wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok 

nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie 

zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki, 

 wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym 

rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą 

pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej 

równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, 

 wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do 

Spółki                       w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne 

łączne nie przewidziane                         w zatwierdzonym rocznym budżecie koszty 

zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 300.000 (słownie: 

trzysta tysięcy) złotych, 

 wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 

 inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub Statut. 

Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. W 

miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada 

Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Członków dokooptowanych nie 

może być więcej niż dwóch. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni 

do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Odwołanie Członków Rady 

Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
 

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta 
 

W dniu 01.10.2018r., będącym dniem rozpoczęcia roku obrotowego 2018/2019 

obejmującego okres okresie od 1 października  2018 roku do dnia 30 września 2019 roku w 

skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili: 

 Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu 

 Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu 

 Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu 

 

Rada Nadzorcza nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 04.06.2019 powołała 

Komitet Audytu w następującym składzie: 

 

Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu 

Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu  

Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu 

 

 

     Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta 

nie uległ zmianie. W roku obrotowym 2018/2019 odbyło się pięć spotkań Komitetu Audytu.  
 



5.6    Opis zasad zmiany Statutu Suwary S.A.    
 

Aktualny Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej Emitenta. 

Zmiana Statutu Suwary S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i 

może być uchwalona większością trzech czwartych głosów. W przypadku zamiaru zmiany 

Statutu, w ogłoszeniu                        o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powołuje się 

dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. W 

uchwale zmieniającej Statut, Walne Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do 

ustalenia jednolitego tekstu Statutu.  

Zmiana Statutu staje się skuteczną z chwilą wpisu zmian do KRS. Obowiązek zgłoszenia 

zmian Statutu do KRS  spoczywa na Zarządzie Spółki. Zgodnie z par 430 KSH, Zarząd 

zobowiązany jest zgłosić zmianę Statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej 

uchwały przez Walne Zgromadzenie, a zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie 

wpisu. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd.  

 

5.7   Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia  

Suwary S.A. 
 

Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego 

Zgromadzenia. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest 

zgodnie                     z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zgodnie z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia 

należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości 

zgodnie z przepisami KSH oraz Statutu Spółki. 

Zgodnie ze Statutem Suwary S.A., do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem 

Spółki, należy: 

 wyznaczanie dni dywidendy oraz terminu jej wypłaty, 

 nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w 

imieniu Spółki. 

Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze 

przeniesienia środków                   z kapitału zapasowego lub emisji nowych akcji lub 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów 

oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie ustanawiają zasad 

surowszych. 

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio 

przedstawiane Radzie Nadzorczej celem wydania przez nią opinii. Na wniosek Rady 

Nadzorczej Zarząd ma obowiązek uzupełnić porządek obrad o sprawy wskazane przez Radę 



Nadzorczą na piśmie złożonym Zarządowi najpóźniej miesiąc przed proponowanym 

terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

5.8   Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonania  

 

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. w Zgromadzeniu mają prawo 

uczestniczyć                i wykonywać prawo głosu: 

 Akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych 

 Przedstawiciele Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu 

Akcjonariuszy               w sposób należyty.  

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy obradują zgodnie z 

ustalonym porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można 

podjąć uchwały, chyba że cały  

kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie 

były umieszczone w porządku obrad. Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. 

Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 

Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi 

Akcjonariuszy. 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują ponadto inne  prawa zagwarantowane przez 

Ustawodawcę                  nie wymienione w dokumentach Spółki, które nie są z nimi w 

sprzeczności. 

 

Wszystkie aktualne dokumenty Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki 
www.suwary.com.pl          w zakładce Relacje Inwestorskie 

 

http://www.suwary.com.pl/

