Oświadczenie o stosowaniu w Spółce zasad ładu korporacyjnego
Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Stalprodukt S.A. w 2020 r. zostało
sporządzone na podstawie art. 49 ust. 2a Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (tj. Dz. U.2018, poz. 757).
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 2016”. 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 informacji o stosowanych przez emitenta praktykach 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)

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 zadeklarowała stosowania następujących zasad i rekomendacji:
 Zasada I.Z.1.16:
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację na
temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni
przed datą walnego zgromadzenia,
Z uwagi na stosunkowo nieliczny udział akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach Spółki,
transmisja obrad walnego zgromadzenia wydaje się niecelowa, tym bardziej biorąc pod

uwagę niezbędne warunki organizacyjne i techniczne oraz niewspółmiernie wysokie koszty
wprowadzenia takiego rozwiązania. W przypadku wystąpienia z postulatem transmisji obrad
walnego zgromadzenia przez większą liczbę akcjonariuszy, Spółka rozważy zmianę polityki
w tym zakresie.
 Zasada I.Z.1.20. :
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Ze względu na niestosowanie zasady związanej z transmisją obrad walnego zgromadzenia,
Spółka nie zamieszcza stosownych zapisów ani w formie audio, ani wideo.
 Zasada II. Z.4.
Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną
ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1,
wraz
z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółce zamierza wprowadzić odpowiednie zmiany organizacyjne, które umożliwią
stosowanie tej zasady.
 Zasada IV.Z.2.
Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
W opinii Zarządu struktura akcjonariatu nie uzasadnia takiego rozwiązania.
 Zasada VI.Z.4.
Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń.
Zgodnie z zasadą VI.Z.4. zawartą w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW 2016”, po uprzednim przyjęciu przez ZWZ (Uchwała nr XXXIX/11/2020 z dnia
15.06.2020 r.), zasada jest w pełni przez Spółkę stosowana.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 2217 z późn.
zm.) w Spółce została przyjęta „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Stalprodukt S.A.” (Uchwała ZWZ nr XXXIX/11/2020 z dnia 15.06.2020 r.),
Rada Nadzorca w dniu 9.10.2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia nowych zasad
i kryteriów wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki zgodnie z przyjętą „Polityki
wynagrodzeń”- „Regulamin świadczeń i wynagradzania Zarządu Stalprodukt S.A.”.
Zgodnie z ww. Ustawą Rada Nadzorcza sporządzi Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, które później zostanie przedłożone

do oceny przez biegłego rewidenta. Następnie Walne Zgromadzanie podejmie uchwałę
opiniującą Sprawozdanie. Sprawozdanie to udostępnione zostanie na stronie internetowej
Spółki.
Spółka dokona jednocześnie korekty raportu EBI z ostatnio złożonym oświadczeniem
dotyczącym przestrzegania ładu korporacyjnego, uwzględniającego powyższą zmianę.
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 zasadach (polityki) rachunkowości Stalprodukt S.A.
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 Nadzoru, Spraw Korporacyjnych i Projektów Specjalnych,
umiejscowione w pionie Dyrektora Generalnego.
Ponadto Komitet Audytu funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej monitoruje proces
sprawozdawczości finansowej.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi
przez biegłych rewidentów, którzy wyrażają opinię o rzetelności, prawidłowości i jasności tych
sprawozdań oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu rekomendacji Komitetu
Audytu.
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,
Na dzień przekazania niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej
liczby głosów na WZA są:
- STP Investment S.A. posiadająca: 1 529 319 akcji, stanowiących 27,41 % udziału w kapitale
oraz 4 375 691 głosów, stanowiących 35,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz za pośrednictwem F&R Finanse sp. z o.o. 43 807 akcji stanowiących
0,79 % udziału w kapitale oraz 43 807 głosów, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu,
tj. łącznie 1 573 126 akcji, stanowiących 28,19% udziału w kapitale oraz
4 419 498 głosów, stanowiących 36,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- FCASE Sp. z o.o. Sp. k. posiadająca 300 010 akcji, stanowiących 5,38 % udziału w kapitale

-

-

oraz 1 500 050 głosów, stanowiących 12,30 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu;
Stalprodukt Profil S.A. posiadająca 579 652 akcje, stanowiące 10,39 % udziału
w kapitale i 1 095 488 głosów, stanowiących 8,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
ArcelorMittal Sourcing a société en commandite par actions posiadający
1 066 100 akcji, stanowiących 19,10 % udziału w kapitale oraz 1 066 100 głosów,
stanowiących 8,74 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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,
Obecnie brak jest ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
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. 2 i 3 Statutu Stalprodukt S.A.:
Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uprzedniej 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 przez zbywcę lub nabywcę (§ 12 ust. 2).
W przypadku niewyrażenia zgody dla zbywcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd w
terminie 7 dni od otrzymania wniosku wskaże nabywcę akcji (§ 12 ust. 3).
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
z § ust. 16 Statutu 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 z jedną z osób
posiadających prokurę łączną.
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 (dokument ten dostępny jest na
korporacyjnej stronie internetowej Spółki). Regulamin ten uchwala sam Zarząd na wniosek Prezesa
Zarządu i jest on następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie z par. 36 Statutu Stalprodukt S.A., zmniejszanie lub zwiększanie kapitału zakładowego
Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego wymaga
zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej
dotychczasowych akcji.
Z kolei zgodnie z art. 417 § 1 KSH, wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku
regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały
albo też, gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego
wybranego przez walne zgromadzenie.
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. Zmiany Statutu Spółki dokonywane są
zgodnie z KSH i na podstawie Statutu należą do kompetencji walnego zgromadzenia.
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 z § 2 Regulaminu WZA:
1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na podstawie przyjętej uchwały
w terminie przypadającym nie później niż sześć 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 Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na
obowiązujący w Spółce adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl.

W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej Zarząd Spółki jest uprawniony do
podjęcia niezbędnych działań w celu sprawdzenia wiarygodności złożonego wniosku. W
przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki wątpliwości, co do pochodzenia wniosku Akcjonariusz
lub Akcjonariusze zobowiązani są na wezwanie Spółki przedstawić oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku.
4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go
w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w statucie, oraz
nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze mają prawo zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie
upoważnienia przez Sąd Rejestrowy, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi, zgromadzenie nie zostało zwołane. Sąd wzywa Zarząd do złożenia oświadczenia oraz
wyznacza przewodniczącego i datę zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze
wyznaczają przewodniczącego zgromadzenia.
Zgodnie z § 3 Regulaminu WZA:
1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.
2. Szczegółowy porządek obrad ustala Zarząd Spółki i podaje w ogłoszeniu.
3. 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.
4. 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 .
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad - uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu
co do powzięcia uchwały.
6. Każdy z akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia może zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze
porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczane na porządku obrad.
Z kolei zgodnie § 31 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. 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.
4. 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.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy (§ 36 Statutu):
1. Odwołanie Prezesa Zarządu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej.
3. Zatwierdzenie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorcze”.
4. Opiniowanie sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
6. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
7. Zmiana statutu Spółki.
8. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
9. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
10. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
11. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
12. Emisja obligacji.
13. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki
i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
14. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu
i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.
15. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości
zgromadzenia, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady
Nadzorczej.
k) opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz
ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich
zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, z uwzględnieniem lit. l
Zarząd
Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu
Zarządu zatwierdzonego Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/XII/2020 z dn. 9.10.2020 r. Zgodnie z
§ 16 Statutu, Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech
lat przez Radę Nadzorczą.
W 2020 roku Zarząd Stalprodukt S.A. pracował w składzie:

- od dnia 1 stycznia do 28.04.2020 r.
 Pan Piotr Janeczek – Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
 Pan Józef Ryszka – Członek Zarządu-Dyrektor Marketingu
 Pan Łukasz Mentel – Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy
28 kwietnia 2020 r. Pan Józef Ryszka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
Spółki ze skutkiem na dzień 29 kwietnia 2020 r. Jednocześnie poinformował, iż powodem
złożenia rezygnacji jest osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie praw do przejścia na
emeryturę.
- w związku z powyższym w okresie od dnia 29.04 do 31.12.2020 r. Zarząd pracował w składzie:
 Pan Piotr Janeczek – Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
 Pan Łukasz Mentel – Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy
Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy,
które mogą załatwiać w imieniu Zarządu poszczególni jego Członkowie, określa Regulamin
Zarządu.
Rada Nadzorcza
Organem nadzorującym emitenta jest Rada Nadzorcza, która może składać się od 5 do 7 osób
(w obecnej kadencji Rada Nadzorcza liczy 5 osób).
W skład Rady Nadzorczej w 2020 roku wchodzili:
- od 1 stycznia do 15 czerwca 2020 r.
 Janusz Bodek – Przewodniczący
 Sanjay Samaddar –Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 Magdalena Janeczek –Sekretarz Rady Nadzorczej
 Agata Sierpińska-Sawicz – Członek Rady Nadzorczej
 Romuald Talarek – Członek Rady Nadzorczej

- od 15 czerwca do 31.12.2020 r.
 Stanisłw Kurnik – Przewodniczący
 Sanjay Samaddar –Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 Magdalena Janeczek –Sekretarz Rady Nadzorczej
 Agata Sierpińska-Sawicz – Członek Rady Nadzorczej
 Romuald Talarek – Członek Rady Nadzorczej
Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenie
Rady musi być zwołane na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce
Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu.
Do szczególnych obowiązków Rady należy (§ 28 Statutu):
1) Wybór Prezesa i Członków Zarządu. Odwołanie Członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa
Zarządu.

2) Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków
Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
3) Rozpatrywanie bilansów obejmujących okresy kwartalne z prawem czynienia uwag
z żądaniem wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie
według swego uznania.
4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązków w roku
obrotowym.
5) Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa i członków Zarządu.
6) Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
niemogących sprawować swoich czynności.
7) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa
Spółki.
8) Wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a także na zbycie
tamtych akcji lub udziałów.
9) Wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej spółki.
10) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do
świadczenia przekraczającego wartość 10% kapitału własnego.
11) Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza
1% kapitału własnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość
50.000 złotych.
12) Uchwalanie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki.
13) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
14) Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu” zgodnie z zatwierdzoną przez
Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”
zawierającego szczegółowe zasady i kryteria wynagrodzenia.
15) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej począwszy od następnego roku po przyjęciu „Polityki wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
16) Powoływanie Komitetu Audytu (o ile taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa). W takim przypadku Rada Nadzorcza uchwala regulamin Komitetu Audytu, w
którym określa szczegółowe zasady jego funkcjonowania.
17) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości.
18) Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019 poz. 2217).
19) Dokonywanie oceny i wyrażanie zgody na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami
powiązanymi, o których mowa w ust. 18 powyżej.
20) Składanie okresowych sprawozdań z oceny istotnych transakcji Spółki, o których mowa w ust.18
powyżej.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. W jego wchodzą następujące osoby:
1) Pani Agata Sierpińska-Sawicz – Przewodnicząca
2) Pan Romuald Talarek – Zastępca
3) Pani Magdalena Janeczek – Członek

l)

w odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu
nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków
komitetu audytu wskazanie:
–

osób spełniających ustawowe kryteria niezależności

Ustawowe kryteria niezależności spełnia w Komitecie Audytu 2 jego członków, tj.:
 Pani Agata Sierpińska-Sawicz;
 Pan Romuald Talarek.
–

osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych jest Pani Agata Sierpińska-Sawicz, która posiada tytuł doktora nauk
ekonomicznych. Wiedzę tę nabyła w trakcie studiów magisterskich w Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, a następnie studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.
Problematyka badawcza, jaką zajmowała się w trakcie studiów, obejmowała takie
zagadnienia jak: analiza finansowa przedsiębiorstwa, controlling, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstwa, analiza finansowa. Z kolei prowadzona przez
nią działalność dydaktyczna obejmuje analizę finansową oraz controlling.
–

osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent,
ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży metalurgicznej, w jakiej działa Stalprodukt S.A.,
posiada Pan Romuald Talarek, posiadający tytuł doktora nauk technicznych. Swoją wiedzę
pozyskał w trakcie studiów magisterskich Na Uniwersytecie Śląskim (kierunek fizyka,
specjalność – fizyka ciała stałego), a następnie doktoranckich (specjalność metalurgia) – na
Politechnice Śląskiej. Odbył także studia podyplomowe (specjalność fizyka metali i
metaloznawstwo) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada udokumentowane
szkolenia i kursy w zakresie zarządzania i organizacji produkcji, technologii i sterowania
jakością, systemów informatycznych, nowoczesnych technologii w hutnictwie.
Swoje umiejętności nabywał w trakcie pracy w firmach w branży hutniczej (Huta Batory w
Chorzowie oraz firma Batorex Sp. z o.o.). Pan R. Talarek był także wieloletnim prezesem
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach.
W trakcie swoje kariery zawodowej był także członkiem kilku zespołów i rad programowych
przy różnych ministerstwach oraz działał w komitetach międzynarodowych i branżowych
organizacjach stalowych (np. EUROFER i ESTA).
–

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

Firma audytorska Polscy Biegli Sp. z o.o. badająca sprawozdanie finansowe Stalprodukt S.A.
nie świadczyła na rzecz Spółki innych usług niebędących badaniem.

–

głównych założeń 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

Najważniejsze założenia polityki wyboru firmy audytorskiej:


zgodnie z regulacjami obowiązującymi Spółkę, wyboru podmiotu uprawnionego do badania
dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu;
 zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie
Nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub
wykazu podmiotów uprawnionych do badania;
 Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru, a Komitet Audytu na etapie
przygotowywania rekomendacji, kierują się m.in. następującymi wytycznymi dotyczącymi
podmiotu uprawnionego do badania:
 cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
 możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez
Stalprodukt S.A. (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań
skonsolidowanych, przeglądy etc.);
 dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym
do Grupy Stalprodukt S.A. profilu działalności;
 dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek
zainteresowania publicznego;
 kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w
prowadzone badanie;
 dostępność wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień specyficznych w
sprawozdaniach finansowych, takich jak wycena rezerw aktuarialnych, wycena
instrumentów pochodnych, analiza zagadnień podatkowych,
 zapewnienie przeprowadzenia badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych oraz przestrzegania Międzynarodowego
Standardu Kontroli Jakości 1;
 potwierdzenie niezależności podmiotu uprawnionego do badania już na etapie procedury
wyboru potwierdzenie to powinno dotyczyć Grupy Stalprodukt S.A.
Najważniejsze założenia Polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę
audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci.
Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania Stalprodukt S.A. ani
żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie mogą świadczyć
bezpośrednio ani pośrednio na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez
nią kontrolowanych żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
w następujących okresach:
a) w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania; oraz
b) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w lit. a);
Przez usługi zabronione należy rozumieć zdefiniowane w art. 5 ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących stawowych badań sprawozdań finansowych

jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/W w związku z art. 136
ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach.
Świadczenie usług dodatkowych, niezabronionych o których mowa w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach możliwe jest po uzyskaniu zgody Komitetu Audytu, na
podstawie dokonanej przez niego oceny zagrożeń, zabezpieczeń niezależności. Komitet Audytu
może wydać stosowne wytyczne co do korzystania z tych usług.
–

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
Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
spełniała obowiązujące warunki. Ponadto, rekomendacja ta została sporządzona w
następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury spełniającej obowiązujące kryteria.

–

liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub
innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu
obowiązków komitetu audytu

W roku 2020 Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia.
–

w przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub
inny organ nadzorujący lub kontrolujący – które z ustawowych warunków dających
możliwość skorzystania z tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem
odpowiednich danych

Nie dotyczy. W przypadku Stalproduktu obowiązki te były wykonywane przez Komitet
Audytu.
m) opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących emitenta
Zgodnie z zasadą I.Z.1.15. zawartą w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW 2016”, Zarząd Stalprodukt S.A. przyjął w roku ubiegłym „Politykę różnorodności
w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów”.
Zgodnie z ww. dokumentem, celem zarządzania różnorodnością w Stalprodukt S.A. jest
„stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana
i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do
sukcesu firmy”. Ponadto należy podkreślić, iż Spółka stwarza pracownikom równe szanse w
dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię,
płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie
dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.
Zgodnie z „Polityką różnorodności” w Stalprodukt S.A., decyzje dotyczące zatrudnienia
pracowników, jak i wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonywane są na
podstawie obiektywnych kryteriów. Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności

i różnorodności organów Spółki, szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia,
wieku i doświadczenia zawodowego, przy czym głównymi kryteriami wyboru są wysokie
kwalifikacje, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do pełnienia określonej funkcji.

