Oświadczenie o stosowaniu w Spółce zasad ładu korporacyjnego
Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A przyjętego
na mocy Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia
19 października 2011 roku Zarząd Stalprodukt S.A. przekazuje raport dotyczący stosowania przez
Spółkę w 2014 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki
w spółkach notowanych na GPW”.
a) wskazanie


zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst
zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW. Treść tego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Spółki
(www.stalprodukt.com.pl), w dziale „Relacje inwestorskie” i zakładce pod nazwą „Ład
korporacyjny”.


zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować
dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny

Spółka nie zdecydowała się na przyjęcie do stosowania innych zasad ładu korporacyjnego, niż
przedstawione powyżej.


wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk
w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem
krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach
w zakresie ładu korporacyjnego,

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi
przewidziane prawem krajowym.
b) informacje w zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu
korporacyjnego, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, wskazanie tych postanowień
oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia,
Spółka nie transmitowała obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie
rejestrowała przebiegu obrad i nie upubliczniała go na swojej stronie internetowej.
Zarząd zamierza w przyszłości prowadzić rejestrację walnych zgromadzeń, a także ich
transmisję poprzez sieć Internet.
Spółka nie stosowała zasady, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej
powinno spełniać kryteria niezależności od spółki.
Zarząd Spółki konsekwentnie kwestionował stosowanie tej zasady, jako uderzającej
w uprawnienia właścicielskie akcjonariuszy. Możliwość samodzielnego decydowania przez
akcjonariuszy o wyborze władz, czyli rady nadzorczej, która z kolei dokonuje wyboru zarządu,
jest podstawowym uprawnieniem właścicielskim wynikającym z faktu posiadania określonego
pakietu akcji. Zarząd Spółki w dalszym ciągu nie może zadeklarować przyjęcia do stosowania tej
zasady.

c) opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez Kierownika Działu Rachunkowości i Podatków
w oparciu o dane finansowe pochodzące z system finansowo-księgowego IFS, z zachowaniem
ustaleń określonych w obowiązującej w Spółce dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości.
Od 1 stycznia 2005 roku, Stalprodukt S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przyjętymi przez Unię
Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi Standardami, zgodnie z wymogami
polskiej Ustawy o Rachunkowości.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów
okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy, który dokonuje wstępnej kontroli sprawozdania
finansowego, a następnie przedkłada je Zarządowi celem ostatecznej weryfikacji.
Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań
finansowych odpowiedzialne jest Biuro Spraw Korporacyjnych i Projektów Specjalnych,
funkcjonujące w pionie Dyrektora Generalnego.
d) 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 (informacje są zgodne z posiadaną przez Spółkę
wiedzą na dzień sporządzenia sprawozdania),
1. ArcelorMittal Poland S.A. posiadający 2 270 800 akcji, stanowiących 33,77 % udziału
w kapitale oraz 6 846 800 głosów stanowiących 38,20 % ogólnej liczby głosów na WZA,
2. STP Investment S.A. posiadający 1 959 725 akcji, stanowiących 29,14 % udziału w kapitale
oraz 5 899 941 głosów stanowiących 32,92 % ogólnej liczby głosów na WZA,
3. Stalprodukt Profil S.A., posiadająca 614 065 akcji, co stanowi 9,13 % udziału w kapitale oraz
936 349 głosów, stanowiących 5,22 % ogólnej liczby głosów na WZA.
e) wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień,
Nie istnieją papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne.
f) wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów,
ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi,
przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone
od posiadania papierów wartościowych,
W marcu 2007 roku Stalprodukt S.A. nabył 69 733 akcje własne w celu ich umorzenia. Na dzień
31.12.2014 roku akcje te nadal nie były umorzone (brak stosownej uchwały WZA). Akcje te zostały
zablokowane na rachunku brokerskim Spółki, a wynikające z nich prawa głosu na WZA
Stalproduktu, nie są wykonywane.

g) wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta,
Wyemitowane przez Spółkę akcje serii A, B i E są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do
głosu. Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Stalprodukt S.A.: zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej
zgody Zarządu. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody lub jej braku powinna być wydana w
ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie. W przypadku braku zgody, Zarząd w terminie
7 dni wskaże nabywcę. Nabywca w terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji za gotówkę,
w siedzibie Spółki.
Pozostałe akcje Spółki - serii C, D, F i G - są akcjami na okaziciela, notowanymi na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. W obrocie tymi akcjami nie istnieją żadne ograniczenia.
h) opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,
Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres
trzech lat
przez Radę Nadzorczą w następujący sposób: Prezesa Zarządu powołuje Rada
Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej, pozostałych
Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza
odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu. Prezes i członkowie Zarządu mogą
być także powoływani spoza grona akcjonariuszy. Umowę o pracę z Prezesem oraz członkami
Zarządu zawiera w imieniu Spółki - Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel
Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza
sądem. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes
Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu wraz z
Prokurentem.
Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki. Szczegółowy tryb działania
Zarządu a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwiać w
imieniu Zarządu poszczególni jego Członkowie, określa Regulamin Zarządu.
Regulamin ten uchwala sam Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu i jest on następnie zatwierdzany
przez Radę Nadzorczą.
i) opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,
Zmianę statutu Spółki uchwala Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie
zmiany statutu wymagają większości 3/4 oddanych głosów.
j) 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie
spółek handlowych i Statucie Spółki. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze
uprawnienia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A.,
zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/16/2010 WZA z dnia 25.06.2010 r.

Zgodnie ze Statutem Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz
lub akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty
zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało
zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku
pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.
5. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła
go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch tygodni od dnia
zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, oraz Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy
i reprezentowanych akcji, przy czym powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji
prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.
Jeżeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku
tego kworum, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być
powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez
pełnomocników.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu

pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych z tym, że uchwała
w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów,
zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji
Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do
odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie jest, jeżeli z takim wnioskiem wystąpiła przynajmniej
jedna z osób uprawnionych do głosowania.
Zgodnie z § 36 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 Odwołanie Prezesa Zarządu.
 Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej.
 Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
 Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
 Zmiana statutu Spółki.
 Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
 Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
 Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
 Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
 Emisja obligacji.
 Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu
Spółki
i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
 Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu
i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.
 Ustalanie dla Zarządu wskaźnika tantiemy z zysku i sposobu jej wypłacania.
 Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości
zgromadzenia akcjonariuszy, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane
do kompetencji Rady Nadzorczej
k) skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich
komitetów.
Skład Zarządu
W roku 2014 Zarząd Stalproduktu pracował w następującym składzie:
Piotr Janeczek
Józef Ryszka

- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej
W 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Stanisław Kurnik
Maria Sierpińska
Kazimierz Szydłowski
Janusz Bodek
Sanjay Samaddar
Tomasz Plaskura
Tomasz Ślęzak

- Przewodniczący Rady
- Z-ca Przewodniczącego
- Sekretarz
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek

Komitet Audytu
W skład Komitetu Audytu wchodzą aktualnie następujące osoby:
1) Maria Sierpińska - Przewodnicząca
2) Kazimierz Szydłowski
3) Tomasz Ślęzak

