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/ CZĘŚĆ 7  

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STALEXPORT AUTOSTRADY ODNOŚNIE STOSOWANYCH 

PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

7.1. WPROWADZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §70 ust.4 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, 

Zarząd Stalexport Autostrady przekazuje do publicznej wiadomości niniejsze oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę 

zasad ładu korporacyjnego ze zbioru DPSN 2016 w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

7.2. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU SPÓŁKA PODLEGA ORAZ MIEJSCA, 

GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY 

Zarząd Stalexport Autostrady oświadcza, że zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlegała Spółka w 2020 r.,  

tj. DPSN 2016, jest publicznie dostępny na stronach internetowych:  

 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie(www.corp-gov.gpw.pl);  

 Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (www.seg.org.pl); 

 Spółki  (www.stalexport-autostrady.pl). 

7.3. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO STOSOWANIE SPÓŁKA MOGŁA SIĘ 

ZDECYDOWAĆ DOBROWOLNIE ORAZ MIEJSCA GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE 

DOSTĘPNY 

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie obejmuje obowiązujące 

w Grupie Kapitałowej Atlantia S.p.A. następujące dokumenty:  

 Kodeks Etyki,  

 Program Zapewniania Zgodności (Compliance Program),  

 Polityka Antykorupcyjna. 

Ww. dokumenty zostały przyjęte do stosowania z zastrzeżeniem, że obowiązują one bez zmian, o ile ich postanowienia 

nie są sprzeczne z przepisami prawa polskiego. 

Wszystkie ww. dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl). 

7.4. WSZELKIE INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRAKTYKACH W ZAKRESIE ŁADU 

KORPORACYJNEGO, WYKRACZAJĄCYCH POZA WYMOGI PRZEWIDZIANE PRAWEM 

KRAJOWYM WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM INFORMACJI O STOSOWANYCH PRZEZ NIĄ 

PRAKTYKACH W ZAKRESIE ŁADU KORPORACYJNEGO 

W związku z funkcjonowaniem w Spółce Rzecznika ds. ładu korporacyjnego przyjęto w Spółce funkcjonującą w Grupie 

Atlantia ,,Procedurę składania zgłoszeń”, która ma zastosowanie w przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie 

Etyki, z zastrzeżeniem, że przyjęta procedura obowiązuje bez zmian, o ile jej postanowienia nie są sprzeczne z przepisami 

prawa polskiego. 

Procedura składania zgłoszeń jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl). 
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7.5. OPIS ZAKRESU, W JAKIM SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ 

ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA 

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stalexport Autostrady przekazał 

w dniu 8 stycznia 2016 r. raport nr 1/2016 za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) dotyczący 

niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze DPSN 2016. 

Zgodnie z ww. raportem Stalexport Autostrady nie stosowała 3 rekomendacji: VI.R.1., VI.R.2, VI.R.3 oraz 4 zasad 

szczegółowych: I.Z.1.9, II.Z.8, III.Z.3, VI.Z.1, z tym, że rekomendacja VI.R.3 oraz zasada II.Z.8 są przestrzegane od 20 maja 

2016 r. Zasady i rekomendacje, od których stosowania Spółka odstąpiła wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia 

przedstawia poniższa tabela. 

TABELA 16 |  ZASADY I REKOMENDACJE, OD KTÓRYCH STOSOWANIA SPÓŁKA ODSTĄPIŁA WRAZ Z WYJAŚNIENIEM 
PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA 

Nr zasady/ 
rekomendacji 

Treść zasady/ rekomendacji 
Przyczyny odstąpienia przez Spółkę od 

stosowania danej zasady/rekomendacji 

I.Z.1.9 Informacje na temat planowanej dywidendy 
oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę 
w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, 
zawierające dane na temat dnia dywidendy, 
terminów wypłat oraz wysokości dywidend – 
łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, 

Odnośnie planowanej dywidendy Spółka nie 
zamierza stosować tej zasady z uwagi na fakt, że 
zaplanowanie przez Stalexport Autostrady 
dywidend o istotnej wartości uzależnione jest 
od możliwości i harmonogramu otrzymywania 
dywidend od spółek Grupy.  

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.  

Zasada nie jest stosowana za wyjątkiem funkcji 
nadzoru zgodności działalności z prawem 
(compliance) dla realizacji, której powołano  
w Spółce Rzecznika ds. ładu korporacyjnego 
(Compliance Officer). 

 

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak 
skonstruowane, by między innymi uzależniać 
poziom wynagrodzenia członków zarządu 
spółki i jej kluczowych menedżerów od 
rzeczywistej, długoterminowej sytuacji 
finansowej spółki oraz długoterminowego 
wzrostu wartości dla akcjonariuszy  
i stabilności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.  

 Spółka posiada odpowiednie programy 
motywacyjne (długoterminowe) dla członków 
Zarządu. Spółka nie wprowadziła natomiast 
analogicznego programu motywacyjnego dla 
kluczowych menedżerów nie będących 
członkami Zarządu. 

 

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki  
i kluczowych menedżerów powinno wynikać z 
 przyjętej polityki wynagrodzeń 

WZ Spółki w dniu 19 czerwca 2020 r. przyjęło 
politykę wynagradzania członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady, a na 
kolejnym WZ w dniu 24 listopada 2020 r. 
dokonało nieznacznej jej modyfikacji. 
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Spółka nie posiada natomiast polityki 
wynagradzania kluczowych menedżerów.  
Wynagrodzenia kadry menedżerskiej ustalane 
są na podstawie Regulaminu Wynagrodzeń 
przygotowanego zgodnie z wymogami kodeksu 
pracy. Okoliczność ta powoduje, iż zasady 
wynagrodzenia w Spółce są transparentne i tym 
samym nie niesie to ryzyka lub negatywnych 
skutków niezastosowania tej reguły. 

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle 
powiązana ze strategią spółki, jej celami 
krótko-  
i długoterminowymi, długoterminowymi 
interesami i wynikami, a także powinna 
uwzględniać rozwiązania służące unikaniu 
dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Polityka wynagradzania członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej Stalexport Autostrady spełnia 
wymagania określone w tej zasadzie. 

Natomiast Spółka, jak wskazano w komentarzu 
do rekomendacji VI.R.1, nie posiada polityki 
wynagrodzeń kluczowych menadżerów. 
Jednakże przyjęte w Spółce zasady 
wynagradzania kadry menedżerskiej 
odpowiadają wymaganiom wskazanym  
w rekomendacji VI.R.2. 

Źródło: Opracowanie własne Spółki 

7.6. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Za system kontroli wewnętrznej i skuteczność jego funkcjonowania odpowiada Zarząd Stalexport Autostrady. System 

kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest 

realizowany w drodze obowiązujących w Stalexport Autostrady procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań 

finansowych. Umożliwia on prowadzenie bieżącego monitoringu stanu zobowiązań, kontrolowanie poziomu kosztów  

i osiąganych wyników. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą  

z systemu księgowo-finansowego IMPULS, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkowości 

Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. 

Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, 

a następnie weryfikowane przez Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego we współdziałaniu z Dyrektorem ds. 

Zarządzania Finansami, a ich ostateczna treść jest zatwierdzana przez Zarząd w formie uchwały.  

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd badane są przez biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę 

Nadzorczą Spółki. Następnie, zgodnie z treścią § 18 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza – kierując się 

rekomendacją Komitetu Audytu, corocznie dokonuje oceny zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy 

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

informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu rocznym. 

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

sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 
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7.7. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 

ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE 

PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY 

GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE 

GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

Poniższa tabela zawiera wykaz akcjonariuszy, którzy – zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki – posiadali co najmniej 5%  

w ogólnej liczbie głosów na WZ Stalexport Autostrady według stanu na 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień sporządzenia 

Sprawozdania. 

TABELA 17 |  WYKAZ AKCJONARIUSZY STALEXPORT AUTOSTRADY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI SPÓŁKI 
(STAN NA 31.12.2020 ORAZ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA) 

Nazwa podmiotu 
Liczba posiadanych 
akcji zwykłych na 
okaziciela [sztuk] 

Udział w kapitale 
zakładowym [%] 

Liczba głosów na 
WZ [sztuk] 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZ [%] 

Atlantia 151.323.463 61,20% 151.323.463 61,20% 

Źródło: Opracowanie własne Spółki na podstawie zawiadomień otrzymywanych przez Spółkę od akcjonariuszy na podstawie art. 69 i 69a w związku  

z art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych 

7.8. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ 

SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ 

Żadne akcje Stalexport Autostrady nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki. 

7.9. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE 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 PRAWA KAPITAŁOWE 

ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW 

Akcje Stalexport Autostrady nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających 

na akcje. 

7.10. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI 

Akcje Stalexport Autostrady nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa własności. 

7.11. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB 

WYKUPIE AKCJI 

Zgodnie z §10 Statutu Stalexport Autostrady, Zarząd Spółki składa się z 1 do 3. osób. Prezesa Zarządu powołuje Rada 

Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza – na wniosek Prezesa Zarządu.  
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Uprawnienia Zarządu określa Statut Spółki i wydany na jego podstawie Regulamin Zarządu oraz Ksh i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. Statut Stalexport Autostrady oraz Regulamin Zarządu są dostępne na internetowej stronie 

korporacyjnej Stalexport Autostrady (www.stalexport-autostrady.pl). 

7.12. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Zmiana Statutu Spółki opiera się na zasadach opisanych w przepisach Ksh. Statut Stalexport Autostrady nie zawiera 

innych, odmiennych postanowień dotyczących jego zmiany, za wyjątkiem § 5 ust. 2 dotyczącego istotnej zmiany 

przedmiotu działalności Spółki. W tym przypadku Statut nie przewiduje konieczności wykupu tych akcjonariuszy, którzy 

nie zgadzają się na zmianę. 

7.13. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ 

OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY 

WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN 

ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST  

Z PRZEPISÓW PRAWA 

Walne zgromadzenia Stalexport Autostrady odbywają się na zasadach opisanych w Ksh, Statucie oraz w “Regulaminie 

udziału w Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej” (dalej: Regulamin eWZ), uchwalonego przez Radę Nadzorczą 21 maja 2020 r.  i nie odbiegają 

od zasad, które stosują inne spółki notowane na GPW. W szczególności, poza akcjonariuszami, w WZ mają prawo 

uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także goście, w tym eksperci zaproszeni przez organ 

zwołujący WZ. W walnych zgromadzeniach, których przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki, uczestniczy  

i udziela stosownych wyjaśnień przedstawiciel biegłego rewidenta Spółki. 

WZ zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Oznacza to, że 

ogłoszenie o zwołaniu WZ jest publikowane na stronie internetowej Stalexport Autostrady (www.stalexport-

autostrady.pl) nie później, niż na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ponadto zgodnie z § 19 Rozporządzenia 

w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka przekazuje w formie raportu bieżącego wszystkie informacje 

związane ze zwołaniem WZ, wymagane tym przepisem. 

Uprawnieni do uczestnictwa w WZ są akcjonariusze posiadający akcje Stalexport Autostrady w 16. dniu przed terminem 

WZ, na który przypada dzień rejestracji uczestnictwa w WZ, tzw. record date. Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do 

udziału w WZ jest umieszczenie danego akcjonariusza na wykazie udostępnianym Spółce przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. nie później, niż na tydzień przed datą WZ.  

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Katowicach, a szczegółowe zasady ich przebiegu określa 

Regulamin WZ Stalexport Autostrady. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu WZ jest dostępny na internetowej 

stronie korporacyjnej Stalexport Autostrady. Powyższy Regulamin określa w szczególności zakres uprawnień 

akcjonariuszy (w związku z realizowanym przez nich najważniejszym uprawnieniem, tj. uczestniczeniem w WZ) oraz 

sposób ich wykonywania, zasady wyboru Przewodniczącego WZ, zadania Przewodniczącego WZ oraz jego obowiązki. 

Zgodnie z art. 4065 Ksh, udział w WZ - o ile zwołujący Zgromadzenie tak postanowi - może nastąpić przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej i obejmuje: (i) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób 

uczestniczących w WZ, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad WZ, przebywając w innym miejscu niż 

miejsce obrad WZ oraz (ii) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 

zgromadzenia. W takim przypadku udział w WZ odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanej platformy informatycznej, 

przy czym akcjonariusz ma możliwość wykonywania prawa głosu za pomocą komunikatora tekstowego.  

Szczegółowe zasady udziału w WZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin eWZ 

oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
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Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest 

dostępny na internetowej stronie korporacyjnej Stalexport Autostrady. 

Zgodnie z §24 Statutu Spółki, uchwały WZ wymagają w szczególności: 

1) zatwierdzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy; 

2) podział zysku albo pokrycie straty; 

3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 

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) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupa Stalexport Autostrady; 

7) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału 

zakładowego, a także umorzenie akcji; 

8) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki; 

9) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 

10) łączenie, podział i przekształcenie Spółki; 

11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz 

ich odwoływanie; 

12) ustalenie zasad wynagradzania dla powołanych członków Rady Nadzorczej. 

7.14. OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB 

ADMINISTRACYJNYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM SKŁADU 

OSOBOWEGO I ZMIAN, KTÓRE W NICH ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU 

OBROTOWEGO  

(i) Zarząd Spółki 

Zgodnie z §10 Statutu Spółki, Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych 

członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 

trzy kolejne lata, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia WZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.  

W okresie sprawozdawczym (i do dnia sporządzenia Sprawozdania) skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i przedstawiał 

się następująco: 

 Emil Wąsacz – Prezes Zarządu, 

 Mariusz Serwa – Wiceprezes Zarządu. 
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Emil Wąsacz – Prezes Zarządu                                                Mariusz Serwa – Wiceprezes Zarządu 

 

Zarząd działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ksh i Statut uchwalony przez WZ. Ponadto, zgodnie ze 

Statutem Spółki, Zarząd uchwalił swój regulamin, określający szczegółowy tryb jego postępowania. Treść Regulaminu 

Zarządu jest dostępna na internetowej stronie korporacyjnej Stalexport Autostrady (www.stalexport-autostrady.pl). 

(ii) Rada Nadzorcza 

Zgodnie z §14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji 

wynoszącej trzy lata. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę 

na daną kadencję.  

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady postanowiło, że Rada Nadzorcza 

Stalexport Autostrady X kadencji (2019-2021) również liczyć będzie siedmiu członków i powołało Radę Nadzorczą  

w następującym składzie: 

1. Nicola Bruno, 

2. Tomasz Dobrowolski, 

3. Flavio Ferrari, 

4. Aleksander Galos,  

5. Roberto Mengucci, 

6. Marco Pace,  

7. Stefano Rossi. 

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza powołała Panów: 

1. Roberto Mengucci – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

2. Tomasza Dobrowolskiego – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

3. Stefano Rossi – na Sekretarza Rady Nadzorczej.  

W dniu 20 lutego 2020 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 marca 2020 r. 

złożył Pan Flavio Ferrari. 
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Natomiast w dniu 20 marca 2020 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 marca 

2020 r. z przyczyn, o których mowa w art.129 ust.3 pkt.8 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2019.0.1421) złożył Pan Aleksander Galos. 

W dniu 19 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Stefano Bonomolo oraz Pana 

Krzysztofa Rogalę na członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady. 

W dniu 5 sierpnia 2020 r. Spółka otrzymała rezygnację Pana Marco Pace z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz członka 

Komitetu Audytu ze skutkiem na 30 września 2020 r.  

Z kolei w dniu 12 października 2020 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Krzysztof Rogala. 

Nadzwyczajne WZ Spółki w dniu 18 listopada 2020 r. powołało Panów: Andrzeja Kaczmarka oraz Massimo Di Casola na 

członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady. 

Rada Nadzorcza działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ksh i Statut uchwalony przez WZ. Ponadto, 

zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin, określający tryb postępowania. Jego treść jest 

dostępna na internetowej stronie korporacyjnej Stalexport Autostrady (www.stalexport-autostrady.pl). 

(iii) Komitety Rady Nadzorczej 

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały one w następującym składzie: 

a) od 1 stycznia 2020 r. do 15 marca 2020 r. 

Komitet Wynagrodzeń: 

 Flavio Ferrari – Przewodniczący, 

 Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący, 

 Aleksander Galos.  

Komitet Audytu: 

 Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, 

 Marco Pace – Wiceprzewodniczący, 

 Aleksander Galos. 

b) od 15 marca 2020 r. do 26 marca 2020 r. 

Komitet Wynagrodzeń: 

 Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący, 

 Aleksander Galos.  

Komitet Audytu: 

 Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, 

 Marco Pace – Wiceprzewodniczący, 

 Aleksander Galos. 

c) od 27 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r. 

Komitet Wynagrodzeń: 

 Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący. 
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Komitet Audytu: 

 Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, 

 Marco Pace – Wiceprzewodniczący. 

d) od 27 lipca 2020 roku do 30 września 2020 r. 

Komitet Wynagrodzeń: 

 Stefano Bonomolo – Przewodniczący, 

 Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący, 

 Krzysztof Rogala. 

Komitet Audytu: 

 Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, 

      Marco Pace – Wiceprzewodniczący, 

 Krzysztof Rogala. 

e) od 30 września 2020 r. do 12 października 2020 r. 

Komitet Wynagrodzeń: 

 Stefano Bonomolo – Przewodniczący, 

 Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący, 

 Krzysztof Rogala. 

Komitet Audytu: 

 Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, 

 Nicola Bruno – Wiceprzewodniczący,  

 Krzysztof Rogala. 

f) od 12 października 2020 r. do 23 listopada 2020 r. 

Komitet Wynagrodzeń: 

 Stefano Bonomolo – Przewodniczący, 

 Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący. 

Komitet Audytu: 

 Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, 

 Nicola Bruno – Wiceprzewodniczący. 

g) od 23 listopada 2020 r. do dnia sporządzenia Sprawozdania 

Komitet Wynagrodzeń: 

 Stefano Bonomolo – Przewodniczący, 

 Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący, 

 Andrzej Kaczmarek. 

Komitet Audytu: 

 Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, 

 Nicola Bruno – Wiceprzewodniczący, 

 Andrzej Kaczmarek. 
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Komitety Rady Nadzorczej działają w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy, stanowiące załączniki do 

Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulaminy te są również dostępne na internetowej stronie korporacyjnej Spółki 

(www.stalexport-autostrady.pl). 

(iv) Szczegółowe informacje dotyczące Komitetu Audytu oraz wyboru i prac firmy audytorskiej  

 Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności 

Pan Tomasz Dobrowolski oraz Pan Andrzej Kaczmarek (a także Pan Aleksander Galos i Pan Krzysztof Rogala w okresie 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) spełniają (spełniali) kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego 

członka Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1089) oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu oraz 

kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku nr 

II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz  

w wytycznych zawartych w DPSN 2016.  

 Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze 

wskazaniem sposobu ich nabycia 

Pan Nicola Bruno oraz Pan Andrzej Kaczmarek (a także poprzedni członkowie Komitetu Audytu, tj. Pan Aleksander 

Galos, Pan Marco Pace oraz Pan Krzysztof Rogala) posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub 

badania sprawozdań finansowych (co potwierdzili poprzez złożenie stosownych oświadczeń, która wynika z ich 

wykształcenia (Pan Nicola Bruno i Pan Marco Pace), doświadczenia i wieloletniej praktyki zawodowej (Pan Nicola Bruno, 

Pan Marco Pace, Pan Andrzej Kaczmarek, Pan Krzysztof Rogala, i Pan Aleksander Galos). Szczegółowe informacje na 

temat kwalifikacji i doświadczenia ww. członków Rady Nadzorczej są dostępne na internetowej stronie korporacyjnej 

Spółki (www.stalexport-autostrady.pl). 

 Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, ze wskazaniem sposobu 

ich nabycia 

Pan Tomasz Dobrowolski, Pan Nicola Bruno oraz Pan Andrzej Kaczmarek (a także poprzedni członkowie Komitetu 

Audytu, tj. Pan Aleksander Galos, Pan Marco Pace oraz Pan Krzysztof Rogala) posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu 

branży, w której działa Spółka, którą nabyli w trakcie swojej pracy zawodowej, m.in. w pracy lub świadczeniu usług na 

rzecz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Atlantia. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia 

ww. członków Rady Nadzorczej są dostępne na internetowej stronie korporacyjnej Spółki (www.stalexport-

autostrady.pl). 

 Informacja czy na rzecz Emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie 

finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej 

firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług  

W dniu 1 czerwca 2018 r. Komitet Audytu dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej (Ernst & Young) i wyraził zgodę 

na świadczenie na rzecz Stalexport Autostrady - przez Ernst & Young - następujących dozwolonych usług niebędących 

badaniem:  

a) przeprowadzenie przeglądów skróconych śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Stalexport 

Autostrady za okresy 6 miesięcy kończące się dnia 30 czerwca 2018 r., dnia 30 czerwca 2019 r. oraz 30 czerwca 

2020 r. sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR; 

b) przeprowadzenie przeglądów skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 

Stalexport Autostrady za okresy 6 miesięcy kończące się dnia 30 czerwca 2018 r., dnia 30 czerwca 2019 r. oraz 

dnia 30 czerwca 2020 r. sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR;  
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c) przeprowadzenia przeglądów w odniesieniu do skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Stalexport 

Autostrady sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018 r., 30 czerwca 2019 r. oraz 30 czerwca 2020 r. zgodnie  

z polityką rachunkowości Grupy Atlantia S.p.A. 

W dniu 11 stycznia 2021 r. Komitet Audytu dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej (Ernst & Young) i wyraził 

zgodę na świadczenie na rzecz Stalexport Autostrady - przez Ernst & Young - dozwolonych usług niebędących badaniem, 

tj. dokonania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020  

w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

 Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki 

świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską 

oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem 

W dniu 16 października 2017 r. Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o: 

 Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,  

przyjęły do stosowania następujące dokumenty: 

 Politykę wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych 

Stalexport Autostrady S.A., 

 Politykę świadczenia na rzecz spółki Stalexport Autostrady S.A. dozwolonych usług niebędących badaniem przez 

biegłego rewidenta/firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty z nimi powiązane lub przez 

członka sieci firmy audytorskiej 

 Procedurę przeprowadzenia wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań 

sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. 

Ww. dokumenty są dostępne na korporacyjnej stronie internetowej Stalexport Autostrady (www.stalexport-

autostrady.pl).  

Zasady, którymi kieruje się Spółka podczas wyboru biegłego rewidenta/ firmy audytorskiej są następujące: 

1. Spółka ocenia oferty złożone przez biegłych rewidentów/ firmy audytorskie zgodnie z kryteriami określonymi  

w dokumentacji przetargowej na podstawie przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów wyboru oraz 

przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury wyboru, zatwierdzane przez Komitet Audytu. 

2. Spółka nie ogranicza możliwości przedstawienia oferty firmom audytorskim i w żaden sposób nie wyklucza  

z udziału w procedurze wyboru firmom audytorskim, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego 

wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek interesu publicznego w Polsce w poprzednim roku kalendarzowym, 

ani nie wyklucza możliwości powierzenia badania sprawozdań finansowych więcej niż jednej firmie audytorskiej. 

3. Spółka ma swobodę określenia procedury wyboru i może prowadzić bezpośrednie negocjacje  

z zainteresowanymi firmami audytorskimi w trakcie procedury wyboru. 

4. Jako niedozwolone i nieważne w procedurze wyboru biegłych rewidentów/ firm audytorskich uznaje się 

wprowadzanie do umów zawieranych przez Spółkę z osobami trzecimi wszelkich klauzul, które ograniczają 

możliwość wyboru biegłego rewidenta/ firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania Spółki. Spółka 
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jest zobowiązana powiadomić bezpośrednio i niezwłocznie właściwe organy o wszelkich podejmowanych przez 

strony trzecie próbach narzucenia takiej klauzuli umownej lub wpływania w inny niewłaściwy sposób na decyzję 

Rady Nadzorczej - co do wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej. 

 Informacja czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała 

obowiązujące warunki, a w przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy  

o badanie sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie 

zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria  

W roku 2020 nie dokonywano wyboru nowej firmy audytorskiej, ani też nie dokonano przedłużenia umowy  

z dotychczasowym audytorem. 

 Liczby odbytych posiedzeń Komitetu Audytu  

Komitet Audytu w roku obrotowym odbył dwa posiedzenia z udziałem Ernst & Young oraz z podjął jedną uchwałę. 

(v) Prokurenci 

Zgodnie z Art. 371 §4 Ksh prokurentów powołuje Zarząd Spółki. W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała 

prokurentów.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


