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1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego do stosowania przez 

Spółkę. 

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016”, który został Zatwierdzony uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 

w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku. 

Obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku tekst wyżej wymienionego zbioru zasad jest publicznie dostępny na 

stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu 

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

Informacje na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” są dostępne na stronie internetowej Spółki: 

http://www.stalprofil.com.pl/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezacy-Corporate-Governance . 

 

2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2018r. 

Spółka w roku obrotowym 2018 odstąpiła od stosowania 1 rekomendacji: IV.R.2. oraz 3 zasad 

szczegółowych: I.Z.1.20., III.Z.2., IV.Z.2., wymienionych w obowiązującym zbiorze zasad ładu korporacyjnego 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, zgodnie z poniższym wykazem, który zawiera treść 

zasady/rekomendacji wraz z komentarzem Spółki: 

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

Komentarz spółki : W ocenie Spółki dotychczasowa praktyka dokumentowania przez Spółkę przebiegu 

walnych zgromadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz zapewnia 

transparentność Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące treści 

podejmowanych uchwał, w tym wyniki głosowań nad uchwałami, a także informacje o odstąpieniu od 

rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, 

Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Ponadto 

prezentacje multimedialne przedstawiane podczas obrad walnego zgromadzenia publikowane są na stronie 

internetowej Spółki. Zdaniem Spółki inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z wszystkimi istotnymi 

sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady 

w przyszłości. 

Treść zasady 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. 

Komentarz spółki : Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności oraz nierozbudowaną (płaską) strukturę 

organizacyjną, Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf
http://www.stalprofil.com.pl/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezacy-Corporate-Governance
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ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Spółka posiada wdrożoną procedurę zarządzania ryzykiem, która 

obejmuje wszystkie obszary jej działalności. Określa ona osoby odpowiedzialne za identyfikację, ocenę, 

monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu redukcję poziomu ryzyka. Dodatkowo w ramach 

obowiązującej w Spółce Polityki Bezpieczeństwa analizowane jest ryzyko związane z przetwarzaniem danych 

osobowych. Za ocenę i identyfikację ryzyk w tym obszarze odpowiada powołany w Spółce Inspektor Ochrony 

Danych. 

Za wdrożenie i utrzymanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance oraz funkcji 

audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki. Proces zarządzania Spółką jest mocno scentralizowany 

(niski stopień delegacji uprawnień), a członkowie Zarządu jako dyrektorzy poszczególnych pionów 

organizacyjnych podejmują decyzje operacyjne. Zarząd przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej 

własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa powyżej. 

Ważną rolę w istniejącym w Spółce ciągłym, wielostopniowym procesie monitorowania procesu audytu 

wewnętrznego pełni Rada Nadzorcza oraz wchodzący w jej skład Komitet Audytu. Do zadań Komitetu 

Audytu należy między innymi monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie 

skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, a także procesu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

Komitet Audytu poprzez ścisły kontakt z audytorem zewnętrznym przeprowadzającym czynności rewizji 

finansowej monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz proces zarządzania ryzykiem 

i kontroli wewnętrznej, a także jakość współpracy Zarządu z audytorem. W procesie kontroli nad 

działalnością Spółki Zarząd wspomaga się także doradcami i audytorami zewnętrznymi. 

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

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Komentarz spółki : Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w taki sposób aby umożliwić 

udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Spółka umożliwia również obecność na walnych 

zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Wszystkie przewidziane prawem informacje o walnym 

zgromadzeniu i podejmowanych uchwałach udostępniane są w stosownych raportach bieżących i na stronie 

internetowej Spółki. Spółka publikuje również na swojej stronie prezentacje multimedialne prezentowane 

podczas walnych zgromadzeń. Z uwagi na powyższe brak jest istotnego uzasadnienia dla ponoszenia na ten 

moment dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia 

w czasie rzeczywistym. W przypadku zainteresowania tego rodzaju przekazem ze strony akcjonariuszy 

Spółka nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości. 

Treść rekomendacji 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 zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

takich środków, w szczególności poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
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2) 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, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Komentarz spółki : Statut STALPROFIL S.A. nie przewiduje możliwości brania udziału w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Spółki obowiązujące 

dotychczas zasady udziału w walnych zgromadzeniach Spółki odpowiednio zabezpieczają interesy jej 

akcjonariuszy, w tym także akcjonariuszy mniejszościowych, umożliwiając im właściwe wykonywanie praw 

z akcji. Powyższa rekomendacja nie jest stosowana przez Spółkę, z uwagi na możliwość wystąpienia 

zagrożeń zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad 

walnego zgromadzenia. Ponadto w ocenie Spółki transmisja obrad walnego zgromadzenia wiąże się 

z ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych, nieuzasadnionych na chwilę obecną kosztów. 

 

3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej 

i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych. 

Obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym w Spółce wypełniane są przez Zarząd, 

kierownictwo oraz pozostałych pracowników. Zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą: „Zarządzanie 

Ryzykiem” pracownicy oraz osoby należące do kadry zarządzającej Spółki na bieżąco podejmują działania 

zmierzające do identyfikacji oraz monitoringu obszarów narażonych na ryzyko oraz zapewnienia 

odpowiedniej jakości zabezpieczeń, ograniczających poziom ryzyka w poszczególnych obszarach działalności 

Spółki, w tym także w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 

Mechanizmy kontroli wewnętrznej obejmują sposób wykonywania zadań przez pracowników Spółki, w tym 

w szczególności: uprawnienia, kompetencje oraz zgodność wykonywanych czynności z zasadami 

i procedurami opracowanymi dla poszczególnych obszarów funkcjonowania Spółki. Mechanizmy te mają 

charakter kontrolny i wbudowane są zarówno w wewnętrzne akty normatywne, procedury, jak 

i w funkcjonujące w Spółce systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem.  

Księgi rachunkowe Spółki (Centrali i Oddziału Spółki w Zabrzu) prowadzone są z wykorzystaniem odrębnych 

systemów informatycznych, które posiadają wbudowane mechanizmy zabezpieczające dane księgowe przed 

ich utratą, zniszczeniem i nieuprawnionym skopiowaniem. 

System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki ma na 

celu zapewnienie zgodności sporządzanych sprawozdań z księgami i dokumentami oraz obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości, a także przedstawiania wyników działalności 

gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki zgodnie ze stanem faktycznym. Sprawozdania 

finansowe, w tym raporty okresowe Spółki sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
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przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości oraz wdrożonymi przez Spółkę wewnętrznymi procedurami 

sporządzania i publikacji raportów okresowych, które określają między innymi: 

− Terminy publikacji i harmonogramy przygotowania raportów okresowych, 

− Wykaz informacji będących przedmiotem poszczególnych raportów okresowych, 

− Tryb postępowania przy sporządzaniu, zatwierdzaniu i publikacji raportów okresowych, 

− Zakresy odpowiedzialności przy sporządzaniu i publikacji raportów. 

 

Zatwierdzona przez Zarząd do stosowania w Spółce dokumentacja rachunkowa obejmuje miedzy innymi: 

− Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

− Przyjęte metody ewidencji, wyceny, rozliczenia i sprawozdawczości, 

− Wykaz kont księgi głównej i zasady księgowania na nich operacji gospodarczych, 

− Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej, 

− Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach elektronicznych, 

− Programy komputerowe z opisem ich przeznaczenia, zasady ochrony danych oraz pozostała 

dokumentacja przetwarzania danych. 

W trakcie tworzenia określonych procedur i wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących polityki 

rachunkowości, Spółka przywiązuje szczególną dbałość do zapewnienia odpowiednich mechanizmów 

kontrolnych. Podstawowe czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco w ramach zakresów 

obowiązków określonych dla poszczególnych pracowników Działu Księgowości oraz Działu Kontrolingu. 

Kontrole polegają m.in. na przeglądzie analitycznym istotnych sald, porównywanie ich do założonych 

budżetów oraz do poprzednich okresów, a także na bieżącej weryfikacji kompletności i prawidłowości 

informacji otrzymywanych z działów merytorycznych. Zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości 

korygowane są na bieżąco przez pracowników Spółki posiadających szczególne uprawnienia. Członek 

Zarządu, Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy Spółki monitorują na bieżąco kompletność i terminowość 

wykonania poszczególnych czynności koniecznych do zamknięcia okresu sprawozdawczego. Sprawozdania 

finansowe są przygotowywane przez zespół pod kierownictwem Głównego Księgowego i następnie 

weryfikowane przez Zarząd, który zgodnie z przepisami wewnętrznymi dokonuje jego każdorazowej 

akceptacji. Nadzór nad całością procesu sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje Zarząd Spółki. 

Ważną rolę w istniejącym w Spółce, ciągłym, wielostopniowym procesie kontroli wewnętrznej pełni Rada  

Nadzorcza oraz wchodzący w jej skład Komitet Audytu, powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 

2009 roku. Do zadań Komitetu Audytu należy między innymi monitorowanie procesu sprawozdawczości 

finansowej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, a także procesu zarządzania 

ryzykiem istotnym dla Spółki. Komitet Audytu jest na bieżąco informowany o harmonogramie audytu 

i poprzez ścisły kontakt z audytorem zewnętrznym przeprowadzającym czynności rewizji finansowej 

monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz jakość współpracy Zarządu z audytorem. 

Komitet Audytu monitoruje także niezależność osobistą audytorów oraz niezależność Kancelarii 

przeprowadzającej badanie w stosunku  do członków organów zarządzających, nadzorujących Spółki oraz 

w stosunku do samej Spółki STALPROFIL S.A..  

Elementem zewnętrznej kontroli procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez 

niezależnego biegłego rewidenta, wyboru którego dokonuje Rada Nadzorcza w drodze konkursu ofert. 
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Zgodnie z ksh i Statutem Spółki, Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny 

informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu, dostępnym na stronie internetowej Spółki. 

 

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji STALPROFIL S.A. 

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Spółki STALPROFIL S.A. posiadających (pośrednio i bezpośrednio) 

– zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 

31.12.2018r. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 

69 par. 1 Ustawy z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz zmianie innych ustaw. 

 

Tabela 1 Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki według stanu na dzień 
31.12.2018r.. 

Akcjonariusz 
Ilość akcji 

razem 

Udział w 

kapitale 

akcyjnym 

Ilość 

głosów 

razem 

% głosów 

na WZ 

ArcelorMittal Poland S.A. 5 508 800 31,48% 10 948 800 32,68% 

MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa 

Górnicza 
2 955 000 16,89% 8 235 000 24,58% 

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. 1 320 000 7,54% 6 600 000 19,70% 

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 1 722 100 9,84% 1 722 100 5,14% 
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5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne. 

4 000 000 akcji serii A wyemitowanych przez STALPROFIL S.A to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 

w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu. Strukturę akcjonariuszy, 

którzy na dzień 31.12.2018r. byli w posiadaniu akcje serii A przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 2 Struktura akcjonariuszy, którzy na dzień 31.12.2018r. byli w posiadaniu akcje serii A 

Akcjonariusz Liczba akcji serii A 
Liczba głosów z akcji 

serii A 

ArcelorMittal Poland S.A. 1 360 000 6 800 000 

MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza 1 320 000 6 600 000 

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. 1 320 000 6 600 000 

Razem 4 000 000 20 000 000 

 

STALPROFIL S.A. nie wyemitował żadnych innych papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia, w tym specjalne uprawnienia kontrolne.  

 

6. Wskazanie ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu.  

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych 

wyemitowanych przez STALPROFIL S.A. 

 

7. Wskazanie ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych emitenta. 

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 

wyemitowanych przez STALPROFIL S.A. 

 

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz 

ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie 

akcji. 

Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków powoływanych na okres pięcioletniej kadencji 

uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania lub odwołania 

poszczególnych członków Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 5/7 głosów obecnych przy 

obecności co najmniej sześciu członków Rady. Rada Nadzorcza spośród powołanych członków Zarządu 

wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarządu. Członków Zarządu odwołuje uchwałą Rada Nadzorcza lub 

Walne Zgromadzenie. 
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Do reprezentowania Spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka 

Zarządu wraz z prokurentem. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Zarząd 

wykonuje swoje obowiązki podejmując działania w trybie operacyjnym oraz w trybie posiedzeń Zarządu. 

Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu 

zwykłych czynności Spółki. Zwykłymi czynnościami Spółki określa się operacje zarządzania wynikające 

z przedmiotu działania Spółki i jej organizacji oraz z bieżącej sytuacji rynkowej - poza czynnościami 

zastrzeżonymi dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz wymagającymi uchwał Zarządu. 

 

Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą w szczególności: 

− Ustalenie treści sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy. 

− Ustalenie treści sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w minionym roku obrotowym. 

− Ustalenie propozycji podziału zysku i sposobu pokrycia strat. 

− Zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalenie porządku obrad tych zgromadzeń. 

− Ustalenie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Spółki, regulaminu pracy oraz 

zasad wynagradzania pracowników Spółki. 

− Nabycie dla Spółki składników majątkowych wartości powyżej 1/10 części kapitału akcyjnego 

Spółki. 

− Wszelkie sprawy, które mają być przedstawione do decyzji Rady Nadzorczej lub Walnego 

Zgromadzenia. 

Opis zasad powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki oraz ich uprawnień określa  Statut Spółki 

oraz Regulamin Zarządu, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne . 

Statut Spółki nie przewiduje specjalnych uprawnień dla Zarządu do podjęcia decyzji w sprawie emisji lub 

wykupu akcji Spółki. 

 

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki. 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych innych szczególnych zasad zmiany statutu, które odbiegałyby od zasad 

opisanych w Kodeksie spółek handlowych. Każda zmiana statutu wnioskowana przez Zarząd Spółki jest 

opiniowana przez Radę Nadzorczą i zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zmiana statutu staje 

się skuteczna z chwilą wpisu tej zmiany do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmiany statutu do rejestru sądowego 

spoczywa na Zarządzie Spółki. 

Do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o 

charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia upoważniona jest Rada Nadzorcza 

Spółki. 

Treść Statutu STALPROFIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Statut-Spolki 

 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne
http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Statut-Spolki
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10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis 

praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia został opisany w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia”, którego 

jednolity tekst znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem: 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Walnego-Zgromadzenia 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych 

aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki. 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia. Walne 

Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie. Wybór 

miejsca winien ułatwiać jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. 

Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. należy podejmowanie uchwał 

w sprawie między innymi: 

− zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, 

− udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

− podziału zysku lub sposobie pokrycia strat, 

− powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej lub poszczególnych jej członków oraz ustalenie formy 

i wysokości należnego im wynagrodzenia, 

− zmiany statutu Spółki, w tym o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o upoważnieniu 

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 

− zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, 

− połączenia lub przekształcenia oraz rozwiązania lub likwidacji Spółki, 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.  

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały 

powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie 

takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi 

i dokonanie ich oceny.  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy 

uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał 

możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego 

uzasadnienia sprzeciwu. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego 

i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki.  

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Walnego-Zgromadzenia
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Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji 

i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom 

Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosowania: 

− akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 

16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

− akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli są właścicielami tych akcji na 16 dni przed 

datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) i zgłosili nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, 

uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów 

wartościowych., 

− pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem 

uprzedniego złożenia pisemnego pełnomocnictwa lub w postaci elektronicznej na adres 

biuro@stalprofil.com.pl. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku 

w formacie pdf na adres biuro@stalprofil.com.pl. Zawiadomienie winno zawierać zapisy identyfikujące 

tak udzielającego pełnomocnictwo jak i pełnomocnika. 

Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji serii A, 

uprzywilejowanych co do głosu, wyemitowanych przez Spółkę przed dniem 01.01.2001, jedna akcja daje na 

Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów. 

 

11. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz 

ich komitetów wraz ze wskazaniem składu osobowego i zmian, które w nich 

zaszły w ciągu roku sprawozdawczego. 

a.    ZARZĄD 

Zarząd STALPROFIL S.A. działa w oparciu i zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz zgodnie ze Statutem 

Spółki, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Statut-Spolki oraz zgodnie ze swoim Regulaminem, który 

został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2009 roku, dostępnym na stronie 

internetowej spółki pod adresem: http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Zarzadu 

Skład Zarządu STALPROFIL S.A. na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco: 

− Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, 

− Zenon Jędrocha, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy, 

− Henryk Orczykowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju, 

− Sylwia Potocka-Lewicka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy. 

Skład osobowy Zarządu Spółki w trakcie roku sprawozdawczego nie uległ zmianie. Z dniem 17 maja 2018 

roku, tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 weszła w życie Uchwała Rady Nadzorczej STALPROFIL 

S.A. w sprawie powołania członków Zarządu STALPROFIL S.A. na następną, wspólną pięcioletnią kadencję, 

trwającą w latach obrotowych 2018 – 2022, w niezmienionym, czteroosobowym składzie. 

mailto:biuro@stalprofil.com.pl
mailto:biuro@stalprofil.com.pl
http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Statut-Spolki
http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Zarzadu
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Wewnętrzny podział funkcji dla poszczególnych członków Zarządu został ustalony w sposób następujący:  

− Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny sprawuje nadzór i kontrolę oraz zarządza całością działalności 

Spółki a w szczególności sprawami pracowniczymi, obsługą prawną oraz sprawami organizacyjnymi 

i kontrolnymi, 

− Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy sprawuje nadzór i kontrolę oraz zarządza działalnością 

handlową Spółki, 

− Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy sprawuje nadzór i kontrolę oraz zarządza całokształtem 

zagadnień ekonomiczno-finansowych Spółki, 

− Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Rozwoju sprawuje nadzór i kontrolę oraz zarządza całokształtem 

zagadnień związanych z nadzorem właścicielskim i rozwojem Spółki 

 

Szczegółowy zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu 

opisuje Regulamin Organizacyjny Spółki dostępny na stronie internetowej spółki pod adresem: 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-organizacyjny 

 

b.    RADA NADZORCZA 

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, który 

dostępny jest na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-

prawne/Statut-Spolki oraz zgodnie ze swoim Regulaminem zatwierdzonym przez Radę w dniu 12 grudnia 

2017 roku, który dostępny jest na stronie internetowej spółki pod adresem: 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Rady-Nadzorczej 

Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji 

uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład osobowy Rady 

Nadzorczej, obowiązkiem pozostałych członków Rady jest złożenie do Zarządu pisemnego wniosku o 

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego porządkiem będzie powołanie nowych członków 

Rady w celu uzupełnienia jej składu. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona i odwołuje w głosowaniu 

tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną 

większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej 5 członków Rady, za wyjątkiem uchwał 

w przedmiocie powołania i odwołania poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, które 

podejmowane są przy obecności 6 członków Rady kwalifikowaną większością 5/7 głosów (patrz powyżej). 

 

Skład Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco: 

− Stefan Dzienniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

− Jacek Zub, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

− Marcin Gamrot, Członek Rady Nadzorczej, 

− Jerzy Goinski, Członek Rady Nadzorczej, 

− Krzysztof Lis, Członek Rady Nadzorczej, 

− Andrzej Młynarczyk, Członek Rady Nadzorczej, 

− Tomasz Ślęzak, Członek Rady Nadzorczej. 

 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-organizacyjny
http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Statut-Spolki
http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Statut-Spolki
http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Rady-Nadzorczej
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W trakcie okresu sprawozdawczego nie nastąpiła żadna zmiana w składzie osobowym Rady Nadzorczej 

STALPROFIL S.A. Okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej, przypada na lata obrotowe 

2015-2019. 

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza między innymi uprawniona jest do: 

− zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Organizacyjnego 

przedsiębiorstwa Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub do 

wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego 

Zgromadzenia, 

− powołania i odwołania oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także 

zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu, 

− dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 

− oceny rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze 

stanem faktycznym oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do  

podziału zysków i pokrycia strat, 

− wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź 

udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian 

za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego, 

− wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości, 

− określenia sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada więcej niż 

50% kapitału zakładowego w sprawach dotyczących: 

o zmiany statutu lub umowy spółki, 

o podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki, 

o połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji spółki, 

o zbycia akcji lub udziałów spółki, 

o zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa 

użytkowania, bądź zbycia nieruchomości spółki. 

 

c.    KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ 

Komitet Audytu działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 

6 października 2017 r. oraz zgodnie z przyjętym dla danego roku obrotowego rocznym Harmonogramem 

Stałych Posiedzeń. Regulamin Komitetu Audytu jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki pod 

adresem: http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Komitetu-Audytu 

Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków, powołanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich 

członków. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący powoływany przez członków Komitetu 

Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący jest niezależna od STALPROFIL 

S.A. Członkowie Komitetu Audytu spełniają także kryteria ustawowe dotyczące posiadania wiedzy 

i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz posiadania wiedzy 

i umiejętności z zakresu branży, w której działa STALPROFIL S.A. 

W trakcie roku obrotowego 2018 odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu. W tym okresie 

sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany osobowe w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

STALPROFIL S.A. 

http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Komitetu-Audytu
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Na 31 grudnia 2018 r. skład Komitetu Audytu, wraz ze wskazaniem osób: (a) spełniających ustawowe 

kryteria niezależności, (b) posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia, (c) posiadających wiedzę i umiejętności 

z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia, przedstawiał się następująco: 

 

− Andrzej Młynarczyk - Przewodniczący Komitetu Audytu, spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz  

kryteria dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 

finansowych, które nabył poprzez posiadane wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i doświadczenie na 

zajmowanych dotychczas stanowiskach. Pan Andrzej Młynarczyk jest absolwentem Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, 

który uzyskał w roku 2009 na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pan Andrzej Młynarczyk jest 

biegłym rewidentem z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku członka zarządu dużej firmy 

audytorskiej. Jest lub był wykładowcą na wyższych uczelniach (Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu, 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz wykładowcą szkoleń dla członków rad nadzorczych 

Spółek Skarbu Państwa, a także wykładowcą szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości oraz zagadnień audytu. Pan Andrzej Młynarczyk od 2011 roku do chwili obecnej pełni 

funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Katowicach, a 

także jest biegłym sądowym z zakresu księgowości i finansów Sądu Okręgowego w Katowicach. Pełnił 

także funkcję członka Komisji ds. Standardów Rewizji przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Pan 

Andrzej Młynarczyk zasiada w chwili obecnej lub był członkiem Rad Nadzorczych dużych spółek 

kapitałowych, w tym z branży finansowej. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Doradztwo 

finansowe dr Andrzej Młynarczyk”., 

 

− Stefan Dzienniak - Członek Komitetu Audytu, spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz 

posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży stalowej, w której działa STALPROFIL S.A. Pan 

Stefan Dzienniak jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Cała kariera zawodowa pana 

Stefana Dzienniaka związana jest z hutnictwem. Rozpoczął ją od stanowiska stażysty w Hucie 

Cedler, a następnie został zatrudniony w Hucie Katowice, gdzie przeszedł wszystkie szczeble 

zarządzania, poznając dogłębnie specyfikę branży hutniczej. W latach 1998-2012 pełnił najwyższe 

stanowiska kierownicze w Hucie Katowice S.A., Polskich Hutach Stali S.A. i ArcelorMittal Poland 

S.A.: od kierownika walcowni, poprzez dyrektora produkcji, dyrektora naczelnego oraz Członka 

Zarządu. W roku 2013 został powołany przez Walne Zgromadzenie Członków na Prezesa Zarządu 

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i pełni tą funkcję nadal. 

 

− Tomasz Ślęzak - Członek Komitetu Audytu, spełnia ustawowe kryteria dotyczące posiadania 

wiedzy i umiejętności z zakresu branży stalowej, w której działa STALPROFIL S.A. Pan Tomasz Ślęzak 

jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z dziedziny 

bankowości, finansów i zarządzania. Uzyskał rozległą oraz gruntowną wiedzę oraz doświadczenie 

w branży produkcji metali/hutniczej, pełniąc od wielu lat funkcje nadzorcze i zarządcze w spółkach 

z tej branży. Pan Ślęzak z branżą hutnicza związany jest od roku 2007 r., kiedy rozpoczął pracę 

w ArcelorMittal Poland S.A. na stanowisku dyrektora biura nadzoru właścicielskiego, w ramach 

której realizował obowiązki nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz 

stowarzyszonymi, w tym przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi z branży hutniczej 

(w tym w szczególności WBG Batory sp. z o.o., Huta Królewska sp. z o.o., Huta Bankowa sp. z o.o., 

PPOZIM Cutiron sp. z o.o., HK Eko-Grys sp. z o.o. Florian Centrum S.A., Stalhandel sp. z o.o., HK 

POM sp. z o.o./ niektóre podmioty inkorporowane przez ArcelorMittal Poland S.A., bądź obecnie 
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poza grupą AM/). W przeszłości również Członek Rad Nadzorczych i Zarządów podmiotów takich 

jak m.in. Stalprodukt S.A. (RN), Florian Centrum S.A. (Zarząd), PPOZIM Cutiron sp. z o.o. (RN), HK 

Eko-Grys sp. z o.o. (RN). Ferrum S.A. W ramach pracy na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. Pan 

Tomasz Ślęzak realizował i nadzorował realizację wielu projektów restrukturyzacyjnych 

dotyczących zarówno majątku jak i działalności operacyjnej Spółki. Od marca 2016r. Pan Tomasz 

Ślęzak pełni funkcję Członka Zarządu ArcelorMittal Poland S.A odpowiadając za nadzór 

właścicielski, zarządzanie i restrukturyzację majątku, energetykę i ochronę środowiska jak również 

za współpracę z sektorem publicznym oraz branżowymi organizacjami (np. HIPH, ZPPH etc.). 

Od września 2017r. Pan Tomasz Ślęzak jest Członkiem Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza 

w Gliwicach. 

Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy: 

− monitorowanie: 

o procesu sprawozdawczości finansowej, 

o skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

o wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 

audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego 

wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej, 

− kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej w szczególności 

w przypadku, gdy na rzecz STALPROFIL S.A. świadczone są przez firmę audytorską inne usługi, niż 

badanie, 

− informowanie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób 

badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w STALPROFIL S.A., a także jaka 

była rola Komitetu Audytu w procesie badania, 

− dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 

dozwolonych usług nie będących badaniem w STALPROFIL S.A., 

− opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, 

− określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez STALPROFIL S.A., 

− przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie 

z zapisami zatwierdzonej przez STALPROFIL S.A. polityki wyboru firmy audytorskiej, 

− opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci audytorskiej, dozwolonych usług nie będących 

badaniem, 

− przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej 

w STALPROFIL S.A., 

− omawianie z kierownictwem STALPROFIL S.A. strategii i programów oceny zagrożeń oraz zabezpieczeń 

przed powstaniem takowych zagrożeń, 

− informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach wynikłych podczas prac komitetu 

Audytu, 

− składanie na rzecz Rady Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu, 

− opracowanie corocznych harmonogramów działań, określających podstawowe zadania do realizacji 

przez Komitet Audytu w danym roku obrotowym i przekazywanie ich do zatwierdzenia Radzie 

Nadzorczej. 
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12. Główne założenia „Polityki wyboru firmy audytorskiej w STALPROFIL S.A.” wraz z 

informacją na temat wypełniania obowiązującej w Spółce „Procedury wyboru 

firmy audytorskiej”. 

 

Zgodnie ze Statutem Spółki, wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada 

Nadzorcza. Wyboru tego Rada dokonuje na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, zgodnie z „Polityką 

wyboru firmy audytorskiej w STALPROFIL S.A.”. Komitet Audytu składa rekomendację dla Rady Nadzorczej, 

po przeprowadzeniu postępowania ofertowego na badanie sprawozdań finansowych, przeprowadzonego 

zgodnie z „Procedurą wyboru firmy audytorskiej w STALPROFIL S.A.”, przygotowaną przez Komitet Audytu 

i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia 

umowy o badanie, wówczas rekomendacja Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej zawiera przynajmniej 

dwie proponowane firmy, najlepsze spośród tych, które złożyły oferty, wraz z uzasadnieniem oraz 

wskazanie preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich. Rekomendacja, Komitetu Audytu powinna 

zawierać: (a) zapewnienie, że jest ona wolna od wpływów osób trzecich oraz (b) stwierdzenie, czy 

STALPROFIL S.A. zawierał umowy zawierające klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5 a ustawy 

o rachunkowości. 

Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, wówczas Rada 

Nadzorcza zobowiązana jest pisemnie uzasadnić przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu 

Audytu i przekazać uzasadnienie podjętej decyzji Walnemu Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. 

 

Komitet Audytu zgodnie z przyjętą w STALPROFIL S.A. „Polityką wyboru firmy audytorskiej” oraz „Procedurą 

wyboru firmy audytorskiej” w roku obrotowym 2018 przeprowadził proces wyboru firmy audytorskiej 

uprawnionej do: 

− badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 

obrotowe 2018-2020, 

− przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki 

w latach 2018-2020. 

Na podstawie dokonanego porównania i oceny złożonych ofert, Komitet Audytu wyłonił dwie 

najkorzystniejsze oferty, które uzyskały największą ilość punktów. Komitet Audytu postanowił 

zarekomendować Radzie Nadzorczej wybór firmy KPFK dr Piotr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako 

firmy, która w dokonanej ocenie ofert uzyskała największą ilość punktów. 

Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

spełniała obowiązujące warunki i została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta 

procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria. 

Rada Nadzorcza w dniu 12 kwietnia 2018 r. podjęła stosowną uchwałę o wyborze firmy audytorskiej do 

badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 

2018-2020 zgodnie z rekomendacją wydaną przez Komitet Audytu. 

 

Teksty „Polityki wyboru firmy audytorskiej w STALPROFIL S.A.” i „Procedury wyboru firmy audytorskiej 

w STALPROFIL S.A.” publicznie dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
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http://www.stalprofil.com.pl/Relacje-Inwestorskie/Zobacz-takze/Biegly-Rewident 

 

13. Główne założenia „Polityki Świadczenia Dodatkowych Usług przez Firmę 

Audytorską na rzecz „STALPROFIL S.A.” wraz z informacją o świadczeniu przez 

firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe Spółki dozwolonych usług 

niebędących badaniem. 

Opracowana przez Komitet Audytu i obowiązująca w Spółce „Polityka Świadczenia Dodatkowych Usług 

przez Firmę Audytorską na rzecz STALPROFIL S.A.” określa zasady realizacji usług dodatkowych przez firmę 

audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A. za określony rok 

obrotowy. Zawarte w niej regulacje dotyczą świadczenia usług rewizji finansowej oraz innych usług nie 

będących czynnościami rewizji finansowej przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie na rzecz 

STALPROFIL S.A. oraz jednostek przez nią kontrolowanych. We wspomnianej Polityce ustalono listę usług 

zabronionych zarówno mających charakter czynności rewizji finansowej oraz pozostałych, których 

świadczenie jest niemożliwe przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane oraz 

członków sieci do której należy firma audytorska. 

Każdorazowe świadczenie dodatkowych usług przez firmę audytorską oraz podmioty i inne osoby wskazane 

powyżej wymaga uzyskania pisemnej zgody udzielonej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL 

S.A. 

Zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką Świadczenia Dodatkowych Usług przez Firmę Audytorską na 

rzecz „STALPROFIL” S.A.” Komitet Audytu przed podjęciem decyzji w zakresie wyrażenia zgody na 

świadczenie usług dodatkowych jest zobowiązany do dokonania oceny występujących zagrożeń 

i zabezpieczeń niezależności zarówno firmy audytorskiej, podmiotów z nią powiązanych, członków sieci w 

której funkcjonuje firma audytorska oraz kluczowego biegłego rewidenta. 

W związku z faktem, iż w roku obrotowym 2018 nie były świadczone na rzecz STALPROFIL S.A. żadne 

dozwolone usługi niebędące badaniem przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe, 

Komitet Audytu nie wykonywał procedury mającej na celu wyrażenie zgody na świadczenie tych usług. 

 

Tekst „Polityki Świadczenia Dodatkowych Usług Przez Firmę Audytorską na rzecz STALPROFIL S.A.” 

publicznie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

http://www.stalprofil.com.pl/Relacje-Inwestorskie/Zobacz-takze/Biegly-Rewident 

 

 

14. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących emitenta. 

W Spółce nie funkcjonuje formalna polityka różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających 

i nadzorujących oraz jej kluczowych menedżerów. Niemniej jednak wewnętrzne regulacje, w tym przede 

wszystkim wdrożony i stosowany przez Spółkę Kodeks Etyki, uwzględniają takie elementy różnorodności jak 

http://www.stalprofil.com.pl/Relacje-Inwestorskie/Zobacz-takze/Biegly-Rewident
http://www.stalprofil.com.pl/Relacje-Inwestorskie/Zobacz-takze/Biegly-Rewident
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płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe, uznając różnorodność i równość szans w miejscu 

pracy. 

Wewnętrzne regulacje STALPROFIL S.A. kładą nacisk na równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu, 

poszanowanie społeczności firmy oraz zakaz dyskryminacji. Spółka podejmuje starania, by zapewnić 

wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju bez dyskryminacji. Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Spółki, 

konieczne zróżnicowanie pracowników, oparte na ich umiejętnościach czy kwalifikacjach koniecznych do 

sprawowania określonej funkcji, nie jest uważane w Spółce za dyskryminację. 

Głównym kryterium oceny stosowanym przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są 

zatem kompetencje i doświadczenie zawodowe poszczególnych kandydatów. 

 


