
 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdań Zarządu 
z działalności Stalexport Autostrady S.A. i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 
2011 roku. 

 

7. Oświadczenie Zarządu Stalexport Autostrady odnośnie stosowanych przez 

Spółkę zasad ładu korporacyjnego 

7.1. Wprowadzenie 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §29 ust.5 Regulaminu GPW w związku z uchwałą nr 1013/2007 

Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego 

stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe - Zarząd Stalexport Autostrady przekazuje do 

publicznej wiadomości niniejsze oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego ze zbioru 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia przekazania 

rocznego raportu za 2011 rok. 

 

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 podlega Spółka jest 

publicznie dostępny na stronach internetowych:  

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

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

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

 

7.3. Opis zakresu, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym 
mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego odstąpienia 

Zgodnie z uchwałą nr 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie częściowego wyłączenia 

obowiązku publikowania raportów dotyczących zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Głównym Rynku 

GPW - Zarząd Stalexport Autostrady odnosząc się do zasad określonych w DPSN, oświadcza, że w 2011 roku 

Spółka nie transmitowała obrad WZ z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowała natomiast przebieg obrad 

wszystkich WZ i zamieściła na swojej stronie internetowej nagrania audio z ich przebiegu. 

Ponadto, zgodnie z §29 ust.3 Regulaminu GPW - Zarząd Stalexport Autostrady informuje, że podczas obrad XVIII 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. w dniu 04 kwietnia 2011 roku nie została 

zastosowana zasada nr 3 Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych (Część III DPSN). O 

fakcie tym Spółka poinformowała GPW raportem bieżącym wysłanym w dniu 05 kwietnia 2011 roku poprzez 

system EBI (Elektroniczna Baza Informacji). 

Zarząd Spółki powołując się na DPSN, wystosował do każdego z członków Rady Nadzorczej imienne zaproszenie 

do udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 04 kwietnia 2011 roku. 

Jednak ze względu na inne ważne zobowiązania służbowe członkowie Rady Nadzorczej nie wzięli udziału w 

wymienionym wyżej Zgromadzeniu.  

 

7.4. 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 w procesie sporządzania sprawozdań 

finansowych odpowiada Zarząd Stalexport Autostrady. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w drodze obowiązujących w 
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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 Biura Zarządzania Finansami, a ich ostateczna treść jest zatwierdzana przez Zarząd w formie 

uchwały.  

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora - 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. 

 

7.5. 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 

Na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej 
liczbie głosów byli:  

 Liczba akcji/głosów Udział w kapitale zakładowym 

 Autostrade per l'Italia S.p.A 149.923.463 60,63 % 

 Kairos Investment Management S.p.A.   12.391.265  5,01 % 

 Pozostali akcjonariusze   84.947.295 34,36% 

 Razem 247.262.023 100,00% 

 

7.6. 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. 

 

7.7. 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, przy współpracy spółki, prawa 
kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów 
wartościowych 

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

 

7.8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 
Spółki 

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



 

 

 

7.9. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, 
w szczególności prawo 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.  

Uprawnienia Zarządu określa statut Spółki i wydany na jego podstawie Regulamin Zarządu oraz Kodeks spółek 

handlowych i inne  powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, stanowią 

załączniki do niniejszego raportu rocznego (załącznik nr 1 i nr 2), a ponadto są dostępne na internetowej 

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

 

7.10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki 

Zmiana statutu Spółki opiera się na zasadach opisanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 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. 

 

7.11. 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 i Regulaminie 

WZ 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 dokonywane w raporcie bieżącym i publikowane na stronie internetowej 

Stalexport Autostrady (pod adresem: www.stalexport-autostrady.pl) nie później, niż na 26 dni przed terminem 

walnego zgromadzenia.  

Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu są akcjonariusze posiadający akcje Stalexport Autostrady 

w 16. dniu przed terminem walnego zgromadzenia, na który przypada dzień rejestracji uczestnictwa  

w walnym zgromadzeniu, tzw. record date. Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym 

zgromadzeniu jest umieszczenie danego akcjonariusza na wykazie udostępnianym Spółce przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych nie później, niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia.  

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

określa uchwalony w dniu 27 listopada 2002 roku Regulamin WZ Stalexport Autostrady. Aktualnie obowiązujący 

tekst Regulaminu WZ uwzględnia zmiany dokonane w latach 2004, 2005, 2006 oraz 2010 i stanowi załącznik nr 

3 do niniejszego Sprawozdania, a ponadto jest dostępny na internetowej stronie korporacyjnej Stalexport 

Autostrady. Zmiany wprowadzone w 2010 roku uwzględniają nowe zasady dotyczące organizacji walnych 

zgromadzeń publicznej spółki akcyjnej, wprowadzone z dniem 03 sierpnia 2009 roku poprzez nowelizację 

Kodeksu spółek handlowych z dnia 05 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 2, poz.28).  

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 walnego zgromadzenia, zadania Przewodniczącego WZ oraz jego obowiązki, zasady wyboru 

komisji skrutacyjnej oraz jej obowiązki. W praktyce Spółki każdorazową decyzją WZ komisja skrutacyjna nie jest 

powoływana, gdyż głosowania odbywają się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania 

głosów, a wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący walnego zgromadzenia, zgodnie z §10a Regulaminu 

WZ. 
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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. 

 

7.12. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania 
organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów  

(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 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 od 1 stycznia 2011 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, skład Zarządu uległ zmianie, 

i tak: 

 w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2011 roku - Zarząd działał w trzyosobowym składzie: 

1. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu 

2.  Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes Zarządu 

3. Wojciech Gębicki - Wiceprezes Zarządu 

 

W dniu 10 lutego 2011 roku pan Wojciech Gębicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu 

Stalexport Autostrady i został odwołany przez Radę Nadzorczą ze składu Zarządu Spółki z dniem 10 lutego 2011 

roku.  

O powyższym Spółka poinformowała GPW raportem bieżącym nr 3 z dnia 10 lutego 2011 roku. 

 

 w okresie od 10 lutego 2011 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarząd działał  

w następującym, dwuosobowym składzie: 

1. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu 

2.  Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes Zarządu 

 

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

ze Statutem Spółki, Zarząd uchwalił swój regulamin określający tryb postępowania, a następnie regulamin ten, 

zgodnie ze Statutem Spółki, został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a jego treść stanowi załącznik nr 2 do 

Sprawozdania, a ponadto jest dostępna na internetowej stronie korporacyjnej Stalexport Autostrady 

(www.stalexport-autostrady.pl).  
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(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.  

Uchwałą nr 22 Walne Zgromadzanie w dniu 30 marca 2010 roku postanowiło, że Rada Nadzorcza VII kadencji 

(2010-2012) liczyć będzie ośmiu członków. Następnie, Uchwałą nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

w dniu 22 grudnia 2010 roku postanowiło, że Rada Nadzorcza VII kadencji (2010-2012) liczyć będzie siedmiu 

członków. 

W okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i 

Rada Nadzorcza działa w następującym, siedmioosobowym składzie: 

 

1. Roberto Mengucci - Przewodniczący 

2. Aleksander Galos - Wiceprzewodniczący 

3. Michelangelo Damasco - Sekretarz 

4. Costantino Ivoi  

5. Christopher Melnyk  

6. Massimo Lapucci  

7. Tadeusz Włudyka*  

 

W dniu 14 lutego 2012 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Massimo Lapucci z 

pełnionej funkcji. 

Aktualnie Rada Nadzorcza działa w składzie: 

1. Roberto Mengucci - Przewodniczący 

2. Aleksander Galos* - Wiceprzewodniczący 

3. Michelangelo Damasco - Sekretarz 

4. Costantino Ivoi  

5. Christopher Melnyk  

6. Tadeusz Włudyka*  

 

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych i statut uchwalony przez 

WZ. Ponadto, zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin określający tryb 

postępowania. Jego treść stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania, a ponadto jest dostępna na internetowej 

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

 

(iii) Komitety Rady Nadzorczej 
 

Działając na podstawie §25 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady oraz zgodnie z Dobrymi 

Praktykami Spółek Notowanych na GPW, w tym w szczególności z dobrymi praktykami stosowanymi przez 

członków rad nadzorczych - Rada powołała ze swojego składu Komitet audytu i Komitet ds. wynagrodzeń. 

Na dzień 01 stycznia 2011 roku komitety Rady Nadzorczej funkcjonowały w następujących składach: 

1) Komitet ds. wynagrodzeń: 

 Roberto Mengucci – Przewodniczący; 

 Aleksander Galos*; 

 Costantino Ivoi; 

 Tadeusz Włudyka*. 

 

2) Komitet audytu: 

                                                           
* członek niezależny 
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 Costantino Ivoi - Przewodniczący 

 Massimo Lapucci  

 

W związku z rezygnacją pana Dario Cipriani w październiku 2010 roku, skład Komitetu audytu został 

uzupełniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2011 i od dnia 09 lutego 2011 roku działa w następującym składzie: 

 Costantino Ivoi - Przewodniczący  

 Aleksander Galos*  

 Massimo Lapucci. 

 

W związku z rezygnacją Pana Massimo Lapucci z funkcji członka Rady Nadzorczej, w porządku obrad 

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołanego na 01 marca 2012 roku umieszczono punkt dotyczący 

uzupełnienia skład Komitetu audytu. 

 

Komitety powyższe działają w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy, stanowiące załączniki do 

Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulaminy te są dostępne na stronie korporacyjnej Spółki (www.stalexport-

autostrady.pl). 

 

(iv) Prokurenci 

Zgodnie z art.371 §4 Kodeksu spółek handlowych prokurentów powołuje Zarząd Spółki. Aktualnie Spółka nie 

posiada prokurentów. 

http://www.stalexport-autostrady.pl/
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