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OÚWIADCZENIE RADY DYREKTORÓW PLAZA CENTERS N.V. (�SPÓ£KA�) 

W SPRAWIE 

ZASAD £ADU KORPORACYJNEGO W 2005 ROKU 

 

LP. ZASADA TAK/ NIE 
KOMENTARZ 

ZASADY OGÓLNE 

I Cel spóùki 

Podstawowym celem dziaùania wùadz spóùki jest realizacja interesu spóùki, 

rozumianego jako powiêkszanie warto�ci powierzonego jej przez 

akcjonariuszy maj¹tku, z uwzglêdnieniem praw i interesów innych ni¿ 

akcjonariusze podmiotów, zaanga¿owanych w funkcjonowanie spóùki, w 

szczególno�ci wierzycieli spóùki oraz jej pracowników. 

TAK 

Uwaga ogólna: Spóùka zostaùa zaùo¿ona zgodnie z prawem holenderskim i podlega 

przepisom ksiêgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego (Burgerlijk Wetboek, HKC). 

Poniewa¿ akcje zwykùe Spóùki s¹ tak¿e dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym (Lista Urzêdowa Gieùdy Papierów Warto�ciowych w Londynie - 

Official List of the London Stock Exchange (LSE)), Spóùka podlega tak¿e przepisom 

holenderskiego kodeksu ùadu korporacyjnego (De Nederlandse Corporate 

Governance Code - Kodeks NL) uchwalonego w dniu 9 grudnia 2003 roku i którego 

podstaw¹ ustawow¹ jest art. 2:391 § 5 HKC. Kodeks NL zawiera szereg Zasad i 

postanowieñ Dobrych Praktyk warunkuj¹cych prawidùowy ùad korporacyjny. 

Dopuszcza siê odstêpstwa na zasadzie �przestrzegaj lub wyja�nij�. W obydwu 

prospektach, które zostaùy wykorzystane na potrzeby notowañ na LSE i na GPW 

Spóùka okre�liùa i uzasadniùa szereg odstêpstw od Postanowieñ o Dobrych 

Praktykach zawartych w Kodeksie NL. 

II Rz¹dy wiêkszo�ci i ochrona mniejszo�ci 

Spóùka akcyjna jest przedsiêwziêciem kapitaùowym. Dlatego w spóùce musi 

byã uznawana zasada rz¹dów wiêkszo�ci kapitaùowej i w zwi¹zku z tym 

prymatu wiêkszo�ci nad mniejszo�ci¹. Akcjonariusz, który wniósù wiêkszy 

kapitaù, ponosi te¿ wiêksze ryzyko gospodarcze. Jest wiêc uzasadnione, aby 

jego interesy byùy uwzglêdniane proporcjonalnie do wniesionego kapitaùu. 

Mniejszo�ã musi mieã zapewnion¹ nale¿yt¹ ochronê jej praw, w granicach 

okre�lonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonuj¹c swoje uprawnienia 

TAK 

Art. 2:92 § 2 HKC stanowi, ¿e wszyscy akcjonariusze i posiadacze �wiadectw 

depozytowych (certificaten van aandelen), którzy s¹ w takiej samej sytuacji powinni 

byã traktowani na równych zasadach. 



akcjonariusz wiêkszo�ciowy powinien uwzglêdniaã interesy mniejszo�ci. 

III Uczciwe intencje i nienadu¿ywanie uprawnieñ 

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opieraã siê na 

uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie mo¿e wykraczaã poza cel i 

gospodarcze uzasadnienie, ze wzglêdu na które instytucje te zostaùy 

ustanowione. Nie nale¿y podejmowaã dziaùañ, które wykraczaj¹c poza tak 

ustalone ramy stanowiùyby nadu¿ycie prawa. Nale¿y chroniã mniejszo�ã przed 

nadu¿ywaniem uprawnieñ wùa�cicielskich przez wiêkszo�ã oraz chroniã 

interesy wiêkszo�ci przed nadu¿ywaniem uprawnieñ przez mniejszo�ã, 

zapewniaj¹c mo¿liwie jak najszersz¹ ochronê sùusznych interesów 

akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.  

TAK 

Podstaw¹ przepisów holenderskiego prawa cywilnego jest zasada dziaùania w 

dobrej wierze, racjonalnie oraz w uczciwy sposób. Gùówna zasada prawa 

korporacyjnego zapisana jest w art. 2:8 HKC, który stanowi, ¿e osoba prawna oraz 

wszystkie inne osoby, które z mocy prawa lub statutu s¹ powi¹zane z t¹ osob¹ 

prawn¹ powinny zachowywaã siê wobec siebie zgodnie z zasad¹ racjonalno�ci i 

uczciwo�ci. Art. 2:9 HKC stanowi ponadto, ¿e je¿eli istniej¹ce zobowi¹zania lub 

umowy pomiêdzy osobami naruszaj¹ zasadê racjonalno�ci i sprawiedliwo�ci, 

zobowi¹zania takie lub umowy nie obowi¹zuj¹.  

IV Kontrola s¹dowa 

Organy spóùki i osoby prowadz¹ce walne zgromadzenie nie mog¹ rozstrzygaã 

kwestii, które powinny byã przedmiotem orzeczeñ s¹dowych. Nie dotyczy to 

dziaùañ, do których organy spóùki i osoby prowadz¹ce walne zgromadzenie s¹ 

uprawnione  lub zobowi¹zane przepisami prawa. 

TAK 

Zgodnie z postanowieniami art. 2:345 HKC, akcjonariusze mog¹ zwróciã siê do Izby 

Przedsiêbiorstw (Ondernemingskamer) S¹du Apelacyjnego (gerechtshof) w 

Amsterdamie o wszczêcie dochodzenia (enquete) w stosunku do spóùki w celu 

ustalenia nieprawidùowego zarz¹dzania (wanbeleid).  

V 

 

Niezale¿no�ã opinii zamawianych przez spóùkê 

Przy wyborze podmiotu maj¹cego �wiadczyã usùugi eksperckie, w tym w 

szczególno�ci usùugi biegùego rewidenta, usùugi doradztwa finansowego i 

podatkowego oraz usùugi prawnicze spóùka powinna uwzglêdniã, czy istniej¹ 

okoliczno�ci ograniczaj¹ce niezale¿no�ã tego podmiotu przy wykonywaniu 
powierzonych mu zadañ. 

TAK 

Wymóg taki jest wynikiem obowi¹zku rady dyrektorów do dziaùania z nale¿yt¹ 

staranno�ci¹ (zorgvuldigheid).  

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEÑ 

1 Walne zgromadzenie powinno odbywaã siê w miejscu i czasie uùatwiaj¹cym 
jak najszerszemu krêgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. 

 TAK 

Walne zgromadzenia odbywaj¹ siê w Amsterdamie lub w Haarlemmermeer 

(lotnisko Schiphol Airport). Zgodnie z prawem holenderskim walne zgromadzenia 
spóùek holenderskich powinny odbywaã siê w Holandii, chyba ¿e na zgromadzeniu 

obecni lub reprezentowani siê akcjonariusze posiadaj¹cy 100% opùaconego kapitaùu 

zakùadowego. 

2 Ý¹danie zwoùania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia okre�lonych 
spraw w porz¹dku jego obrad, zgùaszane przez uprawnione podmioty, 
powinno byã uzasadnione. Projekty uchwaù proponowanych do przyjêcia 
przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiaùy powinny byã 

TAK 
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami w HKC, projektem ustawy wdra¿aj¹cej 

Dyrektywê w sprawie przejrzysto�ci informacji  (2004/109 WE) i Zasad¹ IV.3 oraz 

zgodnie z Zasadami Najlepszych Praktyk Kodeksu NL. 



przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opini¹ rady nadzorczej 
przed walnym zgromadzeniem, a czasie umo¿liwiaj¹cym zapoznanie siê z nimi 
i dokonanie ich oceny. 

3 Walne zgromadzenie zwoùane na wniosek akcjonariuszy powinno siê odbyã w 
terminie wskazanym w ¿¹daniu, a je¿eli dotrzymanie tego terminu napotyka 
na istotne przeszkody - w najbli¿szym terminie, umo¿liwiaj¹cym 
rozstrzygniêcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 

TAK 
 

4 Odwoùanie walnego zgromadzenia, w którego porz¹dku obrad na wniosek 
uprawnionych podmiotów umieszczono okre�lone sprawy lub które 
zwoùane zostaùo na taki wniosek mo¿liwe jest tylko za zgod¹ 
wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie mo¿e byã 
odwoùane, je¿eli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siùa 
wy¿sza) lub jest oczywi�cie bezprzedmiotowe. Odwoùanie nastêpuje w taki 
sam sposób, jak zwoùanie, zapewniaj¹c przy tym jak najmniejsze ujemne 
skutki dla spóùki i dla akcjonariuszy, w ka¿dym razie nie póêniej ni¿ na trzy 
tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu 
odbycia walnego zgromadzenia nastêpuje w tym samym trybie, co jego 
odwoùanie, choãby proponowany porz¹dek obrad nie ulegaù zmianie. 

NIE 

Przepisy prawa holenderskiego nie zawieraj¹ postanowieñ dotycz¹cych odwoùania 

walnego zgromadzenia. W zwi¹zku z powy¿szym Spóùka nie mo¿e przyj¹ã tej zasady. 

5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga 
udokumentowania prawa do dziaùania w jego imieniu w sposób nale¿yty. 
Nale¿y stosowaã domniemanie, i¿ dokument pisemny, potwierdzaj¹cy prawo 
reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z 
prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeñ, chyba ¿e jego 
autentyczno�ã lub wa¿no�ã prima facie budzi w¹tpliwo�ci zarz¹du spóùki (przy 
wpisywaniu na listê obecno�ci) lub przewodnicz¹cego walnego zgromadzenia. 

TAK 

Statut spóùki zawiera postanowienie, ¿e akcjonariusze posiadaj¹cy prawo 

u¿ytkowania z uprawnieniem do wykonywania prawa gùosu (vruchtgebruikers met 

stemrecht) oraz zastawnicy uprawnieni do wykonywania prawa gùosu  

(pandhouders met stemrecht) maj¹ prawo do uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu poprzez przedstawiciela posiadaj¹cego pisemne peùnomocnictwo, 

które powinno zostaã dorêczone przynajmniej 48 (czterdzie�ci osiem) godzin przed 

zgromadzeniem w sposób okre�lony w pi�mie przewodnim. 

6 Walne zgromadzenie powinno mieã stabilny regulamin, okre�laj¹cy 
szczegóùowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwaù. Regulamin 
powinien zawieraã w szczególno�ci postanowienia dotycz¹ce wyborów, w tym 
wyboru rady nadzorczej w drodze gùosowania oddzielnymi grupami. 
Regulamin nie powinien ulegaã czêstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany 
wchodziùy w ¿ycie pocz¹wszy od nastêpnego walnego zgromadzenia. 

NIE 

Podstawowym dokumentem reguluj¹cym wewnêtrzn¹ organizacjê publicznej spóùki 

ograniczonej akcjami zaùo¿onej zgodnie z prawem holenderskim jest statut. Statut 

Spóùki opisuje szczegóùowo sposób zwoùywania, prowadzenia i podejmowania 

decyzji przez walne zgromadzenie. Zgodnie z prawem holenderskim nie istniej¹ 

¿adne szczególne regulaminy. Statut mo¿e byã zmieniany wyù¹cznie na podstawie 

uchwaùy walnego zgromadzenia. 



7 Osoba otwieraj¹ca walne zgromadzenie powinna doprowadziã do 

niezwùocznego wyboru przewodnicz¹cego, powstrzymuj¹c siê od 

jakichkolwiek innych rozstrzygniêã merytorycznych lub formalnych. 
TAK 

Statut spóùki zawiera postanowienia o wyznaczaniu przewodnicz¹cego. 

8 Przewodnicz¹cy walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i 
poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodnicz¹cy 
powinien przeciwdziaùaã w szczególno�ci nadu¿ywaniu uprawnieñ przez 
uczestników zgromadzenia i zapewniaã respektowanie praw akcjonariuszy 
mniejszo�ciowych. Przewodnicz¹cy nie powinien bez wa¿nych powodów 
skùadaã rezygnacji ze swej funkcji, nie mo¿e te¿ bez uzasadnionych przyczyn 
opóêniaã podpisania protokoùu walnego zgromadzenia. 

TAK 

 

9 Na walnym zgromadzeniu powinni byã obecni czùonkowie rady nadzorczej i 
zarz¹du. Biegùy rewident powinien byã obecny na zwyczajnym walnym 
zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, je¿eli 
przedmiotem obrad maj¹ byã sprawy finansowe spóùki. Nieobecno�ã czùonka 
zarz¹du lub czùonka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga 
wyja�nienia. Wyja�nienie to powinno byã przedstawione na walnym 
zgromadzeniu. 

NIE 

Czùonkowie Rady Dyrektorów uprawnieni s¹ do uczestniczenia w walnych 

zgromadzeniach z gùosem doradczym. Prawo holenderskie nie zawiera postanowieñ 

o obowi¹zkowej obecno�ci czùonków Rady Dyrektorów a chocia¿ Spóùka podejmie 

wszelkie mo¿liwe dziaùania aby zapewniã obecno�ã jak najwiêkszej liczby czùonków 

Rady Dyrektorów, nie mo¿na zagwarantowaã, ¿e obecni bêd¹ wszyscy czùonkowie 

Rady Dyrektorów. 

10 Czùonkowie rady nadzorczej i zarz¹du (oraz biegùy rewident spóùki) powinni, w 

granicach swych kompetencji i w zakresie niezbêdnym dla rozstrzygniêcia 

spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielaã uczestnikom zgromadzenia 

wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych spóùki. TAK 

Pod warunkiem, ¿e czùonkowie Rady Dyrektorów s¹ obecni na walnym 

zgromadzeniu (patrz uwaga do punktu 9), czùonkowie Rady Dyrektorów powinni 
udzieliã uczestnikom zgromadzenia wszelkich wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych 

Spóùki w zakresie swoich uprawnieñ oraz w zakresie wymaganym dla 

rozstrzygniêcia spraw omawianych na walnym zgromadzeniu. Postanowienie o 

Dobrych Praktykach V.2.1 Kodeksu NL stanowi, ¿e walne zgromadzenie 

akcjonariuszy mo¿e zadawaã pytania biegùemu rewidentowi w zwi¹zku z jego 

o�wiadczeniem dotycz¹cym rzetelno�ci sprawozdania rocznego, a tym samym 

biegùy rewident uczestnicy i jest uprawniony do zabierania gùosu na zgromadzeniu. 

11 Udzielanie przez zarz¹d odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia 
powinno byã dokonywane przy uwzglêdnieniu faktu, ¿e obowi¹zki 
informacyjne spóùka publiczna wykonuje w sposób wynikaj¹cy z przepisów 
prawa o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi, a udzielanie szeregu 
informacji nie mo¿e byã dokonywane w sposób inny ni¿ wynikaj¹cy z tych 
przepisów. 

TAK 

Zobowi¹zania informacyjne Spóùki okre�lone s¹ tak¿e przez przepisy HKC, 

holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht), 

holenderskiej ustawy o nadzorze nad sprawozdawczo�ci¹ finansow¹ (Wet toezicht 

financiële verslaggeving) i Regulamin Notowañ LSE (Listing Rules of the LSE) 



12 Krótkie przerwy w obradach, nie stanowi¹ce odroczenia obrad, zarz¹dzane 
przez przewodnicz¹cego w uzasadnionych przypadkach, nie mog¹ mieã na 
celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.  

TAK 
 

13 Gùosowania nad sprawami porz¹dkowymi mog¹ dotyczyã tylko kwestii 
zwi¹zanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje siê pod 
gùosowanie w tym trybie uchwaù, które mog¹ wpùywaã na wykonywanie przez 
akcjonariuszy ich praw. 

TAK 
Prawo holenderskie nie zawiera szczególnych przepisów dotycz¹cych gùosowania 

nad sprawami porz¹dkowymi. Ka¿da akcja zwykùa uprawnia do wykonywania 

jednego gùosu. Jest bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy przepis prawa holenderskiego.  

14 Uchwaùa o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz¹dku obrad 
mo¿e zapa�ã jedynie w przypadku, gdy przemawiaj¹ za ni¹ istotne powody. 
Wniosek w takiej sprawie powinien zostaã szczegóùowo umotywowany. 
Zdjêcie z porz¹dku obrad b¹dê zaniechanie rozpatrywania sprawy 
umieszczonej w porz¹dku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjêcia 
uchwaùy walnego zgromadzenia, po uprzednio wyra¿onej zgodzie przez 
wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgùosili taki wniosek, popartej 75% 
gùosów walnego zgromadzenia. 

TAK 

Zgodnie z postanowieniami prawa holenderskiego i statutem wszystkie punkty 

porz¹dku obrad musz¹ przynajmniej byã omówione. Jednak¿e mo¿liwe jest aby 

walne zgromadzenie (zwykù¹ wiêkszo�ci¹ gùosów) postanowiùo w czasie takiego 

omawiania, np. o przeùo¿eniu danego punktu obrad lub ¿e w okre�lonej sprawie nie 

zostanie podjêta ¿adna uchwaùa. Nale¿y jednak zaùo¿yã, ¿e zgodnie z prawem 

holenderskim usuniêcie jakiegokolwiek punktu z porz¹dku obrad bez omówienia go 

nie jest mo¿liwe, chyba ¿e na mocy jednogùo�nego gùosowania wszystkich osób 

obecnych na zgromadzeniu, na którym reprezentowane jest 100% kapitaùu 

zakùadowego. Prawo holenderskie nie rozró¿nia pomiêdzy punktami porz¹dku 

obrad zaproponowanymi przez akcjonariuszy a punktami porz¹dku obrad 

zaproponowanymi przez radê dyrektorów. 

15 Zgùaszaj¹cym sprzeciw wobec uchwaùy zapewnia siê mo¿liwo�ã zwiêzùego 
uzasadnienia sprzeciwu. TAK Wszyscy akcjonariusze i inne osoby uprawnione do uczestniczenia w zgromadzeniu 

maj¹ prawo zabieraã gùos. 

16 Z uwagi na to, ¿e Kodeks spóùek handlowych nie przewiduje kontroli 
s¹dowej w przypadku niepodjêcia przez walne zgromadzenie uchwaùy, 
zarz¹d lub przewodnicz¹cy walnego zgromadzenia powinni w ten sposób 
formuùowaã uchwaùy, aby ka¿dy uprawniony, który nie zgadza siê z 
meritum rozstrzygniêcia stanowi¹cym przedmiot uchwaùy, miaù mo¿liwo�ã 
jej zaskar¿enia. 

TAK 

Kodeks spóùek handlowych nie obowi¹zuje Spóùki. HKC i statut nie zawieraj¹ 

szczególnych postanowieñ podobnych do niniejszego, chocia¿ zachowanie takie 

stanowi standardow¹ praktykê (tak¿e w �wietle zasady racjonalno�ci i 

sprawiedliwo�ci) Spóùki. 

17 Na ¿¹danie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje siê do protokoùu 

jego pisemne o�wiadczenie TAK 

Protokóù sporz¹dzany jest w celu odzwierciedlenia przebiegu zgromadzenia, 

wù¹cznie z pisemnymi i ustnymi o�wiadczeniami uczestników. Przewodnicz¹cy 

zgromadzenia uprawniony jest do za¿¹dania sporz¹dzenia protokoùu ze 

zgromadzenia w formie aktu notarialnego (notarieel proces-verbaal). 



DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH 

18 Rada nadzorcza corocznie przedkùada walnemu zgromadzeniu zwiêzù¹ ocenê 
sytuacji spóùki. Ocena ta powinna byã udostêpniona wszystkim 
akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli siê z ni¹ zapoznaã przed 
zwyczajnym walnym zgromadzeniem. 

TAK 

Zgodnie z postanowieniem III.1.2. Dobrych Praktyk Kodeksu NL, dyrektorzy 

niewykonawczy przedstawiaj¹ sprawozdanie ze swojej dziaùalno�ci, a w 

szczególno�ci szczegóùowe o�wiadczenie i informacje wymagane przepisami 

Kodeksu NL, które stanowi czê�ã rocznego sprawozdania finansowego.  

19 Czùonek rady nadzorczej powinien posiadaã nale¿yte wyksztaùcenie, 

do�wiadczenie zawodowe oraz do�wiadczenie ¿yciowe, reprezentowaã wysoki 

poziom moralny oraz byã w stanie po�wiêciã niezbêdn¹ ilo�ã czasu, 

pozwalaj¹c¹ mu w sposób wùa�ciwy wykonywaã swoje funkcje w radzie 

nadzorczej. Kandydatury czùonków rady nadzorczej powinny byã zgùaszane i 

szczegóùowo uzasadniane w sposób umo¿liwiaj¹cy dokonanie �wiadomego 

wyboru. 

TAK 

Spóùka publikuje informacje na temat dyrektorów niewykonawczych na swojej 

stronie internetowej (zgodnie z postanowieniem III.3.1. Dobrych Praktyk Kodeksu 

NL). 

20 a) Przynajmniej poùowê czùonków rady nadzorczej powinni stanowiã 

czùonkowie niezale¿ni, z zastrze¿eniem pkt d). Niezale¿ni czùonkowie rady 

nadzorczej powinni byã wolni od powi¹zañ ze spóùk¹ i akcjonariuszami lub 

pracownikami, które mogùyby istotnie wpùyn¹ã na zdolno�ã niezale¿nego 

czùonka do podejmowania bezstronnych decyzji; 

b) Szczegóùowe kryteria niezale¿no�ci powinien okre�laã statut spóùki; 

c) Bez zgody wiêkszo�ci niezale¿nych czùonków rady nadzorczej, nie powinny 

byã podejmowane uchwaùy w sprawach: 

1. �wiadczenia z jakiegokolwiek tytuùu przez spóùkê i jakiekolwiek podmioty 
powi¹zane ze spóùk¹ na rzecz czùonków zarz¹du; 

2. wyra¿enia zgody na zawarcie przez spóùkê lub podmiot od niej zale¿ny 
istotnej umowy z podmiotem powi¹zanym ze spóùk¹, czùonkiem rady 
nadzorczej albo zarz¹du oraz z podmiotami z nimi powi¹zanymi; 

3. wyboru biegùego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego spóùki. 

d) W spóùkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji daj¹cy ponad 50% 

NIE 

Zgodnie z postanowieniem III.8.4 Dobrych Praktyk Kodeksu NL, wiêkszo�ã 

czùonków Rady Dyrektorów jest niezale¿nymi niewykonawczymi czùonkami rady 
dyrektorów w znaczeniu postanowienia III.2.2. Dobrych Praktyk. Spóùka posiada 
aktualnie dwóch dyrektorów wykonawczych (którzy nie s¹ uwa¿ani za 

niezale¿nych) i czterech dyrektorów niewykonawczych, z których dwóch 

uwa¿anych jest za niezale¿nych zgodnie z wymogami postanowienia III.2.2 

Dobrych Praktyk. W zwi¹zku z powy¿szym, dwóch z sze�ciu dyrektorów 

uwa¿anych jest za niezale¿nych. Spóùka uwa¿a jednak¿e, ¿e do�wiadczenie 

dyrektorów, który nie s¹ uwa¿ani za niezale¿nych ma ogromne znaczenie dla 

Spóùki. 



ogólnej liczby gùosów, rada nadzorcza powinna liczyã co najmniej dwóch 

niezale¿nych czùonków, w tym niezale¿nego przewodnicz¹cego komitetu 

audytu, o ile taki komitet zostaù ustanowiony. 

 

1 Zasada 20 mo¿e zostaã przez spóùkê wdro¿ona w terminie innym ni¿ 

pozostaùe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie póêniej ni¿ do dnia 

30 czerwca 2005 r. 

21 Czùonek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieã na wzglêdzie interes 

spóùki. 

 

TAK 

Ka¿dy dyrektor nadzorczy, zgodnie z postanowieniami art. 2:140 § 2 HKC, 

zobowi¹zany jest do wykonywania swoich obowi¹zków zgodnie z interesem spóùki i 

zwi¹zanego z ni¹ przedsiêbiorstwa. Zasada III.1 Kodeksu NL zawiera identyczne 

postanowienie, a ponadto, miêdzy innymi, dyrektorzy nadzorczy zobowi¹zani s¹ do 

brania pod uwagê odpowiednich interesów akcjonariuszy spóùki. W Kodeksie NL 

postanowienia dotycz¹ce dyrektorów nadzorczych uwa¿ane s¹ tak¿e za 

obowi¹zuj¹ce w stosunku do dyrektorów niewykonawczych, je¿eli spóùka posiada 

zarz¹d skùadaj¹cy siê z jednego organu. 

22 Czùonkowie rady nadzorczej powinni podejmowaã odpowiednie dziaùania 
aby otrzymywaã od zarz¹du regularne i wyczerpuj¹ce informacje  o 
wszystkich istotnych sprawach dotycz¹cych dziaùalno�ci spóùki oraz o 
ryzyku zwi¹zanym z prowadzon¹ dziaùalno�ci¹ i sposobach zarz¹dzania 
tym ryzykiem. TAK 

Art. 2:141 HKC zawiera postanowienie zobowi¹zuj¹ce dyrektorów zarz¹dzaj¹cych 

do zapewnienia radzie nadzorczej wszystkich informacji istotnych dla prawidùowego 

wykonywania zadañ. Postanowienie III.1.9 Dobrych Praktyk Kodeksu NL stanowi 

miêdzy innymi, ¿e zarówno rada nadzorcza jak i ka¿dy z jej poszczególnych 

czùonków maj¹ okre�lone zadania w zakresie uzyskiwania od zarz¹du i biegùego 

rewidenta wszelkich informacji, których potrzebuj¹ dla prawidùowego wykonywania 

swoich obowi¹zków. 

23 O zaistniaùym konflikcie interesów czùonek rady nadzorczej powinien 

poinformowaã pozostaùych czùonków rady i powstrzymaã siê od zabierania 

gùosu w dyskusji oraz od gùosowania nad przyjêciem uchwaùy w sprawie, w 

której zaistniaù konflikt interesów. 

TAK 

Zasada ta jest okre�lona w statucie i zgodnie z ni¹ czùonek Rady Dyrektorów nie jest 

wliczany do kworum ani nie wykonuje prawa gùosu przy podejmowaniu uchwaù 

zatwierdzaj¹cych transakcje ze Spóùk¹, w której zaistniaù w stosunku do niego 

istotny konflikt interesów. 

24 Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi¹zaniach czùonka 
rady nadzorczej z okre�lonym akcjonariuszem, a zwùaszcza z akcjonariuszem 
wiêkszo�ciowym powinna byã dostêpna publicznie. Spóùka powinna 

NIE 
Spóùka otrzyma i za¿¹da takich informacji chocia¿ zgodnie z przepisami prawa 

holenderskiego lub Kodeksu NL nie ma zobowi¹zania do publicznego udostêpniania 

takich informacji. Ponadto mog¹ obowi¹zywaã obowi¹zuj¹ce w Spóùce regulacje 



dysponowaã procedur¹ uzyskiwania informacji od czùonków rady nadzorczej i 
ich upubliczniania. 

dotycz¹ce konfliktu interesów. 

25 Posiedzenia rady nadzorczej, z wyj¹tkiem spraw dotycz¹cych 
bezpo�rednio zarz¹du lub jego czùonków, w szczególno�ci: odwoùania, 
odpowiedzialno�ci oraz ustalania wynagrodzenia, powinny byã dostêpne i 
jawne dla czùonków zarz¹du. 

TAK 

Posiedzenie dyrektorów niewykonawczych s¹ otwarte dla dyrektorów 

wykonawczych. Jednak¿e postanowienie III.1.7 Dobrych Praktyk stanowi, ¿e 

przynajmniej raz w roku dyrektorzy niewykonawczy powinni odbyã posiedzenie bez 

innych uczestników, omawiaj¹c swoj¹ dziaùalno�ã i dziaùania poszczególnych ich 

czùonków. Ponadto zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk dyrektorzy 

niewykonawczy zobowi¹zani s¹ do omówienia, bez obecno�ci dyrektorów 

wykonawczych, dziaùalno�ã dyrektorów wykonawczych jako organu korporacyjnego 

oraz poszczególnych jego czùonków oraz wniosków wyci¹gniêtych z powy¿szego 

omówienia.  

26 Czùonek rady nadzorczej powinien umo¿liwiã zarz¹dowi przekazanie w 
sposób publiczny i we wùa�ciwym trybie informacji  o zbyciu lub nabyciu akcji 
spóùki lub te¿ spóùki wobec niej dominuj¹cej lub zale¿nej, jak równie¿ o 
transakcjach z takimi spóùkami, o ile s¹ one istotne dla jego sytuacji 
materialnej.  TAK 

Wszystkie transakcje zwi¹zane z akcjami Spóùki, które realizowane s¹ przez 

dyrektorów (zarówno wykonawczych jak i niewykonawczych) powinny byã 

obowi¹zkowo zgùaszane do holenderskiego urzêdu nadzoru, Urzêdu Rynków 

Finansowych (Autoriteit Financiële Markten, AFM). AFM publikuje wszelkie 

informacje na swojej stronie internetowej w formie publicznie dostêpnego rejestru. 

Wszyscy dyrektorzy, zgodnie z Kodeksem NL, zobowi¹zani s¹ do zgùaszania 

realizowanych przez nich transakcji na papierach warto�ciowych wyemitowanych 

przez podmioty inne ni¿ Spóùka, do urzêdnika ds. zgodno�ci. Zasada ta zostaùa 

ogùoszona na stronie internetowej Spóùki. 

27 Wynagrodzenie czùonków rady nadzorczej powinno byã ustalane na 
podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno byã 
godziwe, lecz nie powinno stanowiã istotnej pozycji kosztów dziaùalno�ci 
spóùki ani wpùywaã w powa¿ny sposób na jej wynik finansowy. Powinno te¿ 
pozostawaã w rozs¹dnej relacji do wynagrodzenia czùonków zarz¹du. £¹czna 
wysoko�ã wynagrodzeñ wszystkich, a tak¿e indywidualna ka¿dego z 
czùonków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego 
skùadniki powinna byã ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacj¹ o 
procedurach i zasadach jego ustalania. 

TAK 

Art. 2:393c § 3 HKC nakùada zobowi¹zanie na Spóùkê do ogùoszenia w swoich 

sprawozdaniach rocznych wykazu wynagrodzeñ ka¿dego z dyrektorów (zarówno 

wykonawczych jak i niewykonawczych). Kodeks NL (postanowienie III.7) zawiera 

szczegóùowe zasady dotycz¹ce wynagradzania dyrektorów niewykonawczych. 

Ogólne zasady wynagradzania s¹ okre�lane przez walne zgromadzenie zgodnie z 

postanowieniami statutu, a faktyczne wynagrodzenie okre�la Rada Dyrektorów. 

28 Rada nadzorcza powinna dziaùaã zgodnie ze swym regulaminem, który 
powinien byã publicznie dostêpny. Regulamin powinien przewidywaã 

TAK Poniewa¿ spóùka posiada zarz¹d skùadaj¹cy siê z jednego organu, aktualnie zajmuje 

siê przyjmowaniem zasad dotycz¹cych podejmowania decyzji w Radzie Dyrektorów 



powoùanie co najmniej dwóch komitetów: 

 audytu oraz 

 wynagrodzeñ 

W skùad komitetu audytu powinno wchodziã co najmniej dwóch czùonków 
niezale¿nych oraz przynajmniej jeden posiadaj¹cy kwalifikacje i 
do�wiadczenie w zakresie rachunkowo�ci i finansów. Zadania komitetów 
powinien szczegóùowo okre�laã regulamin rady nadzorczej. Komitety rady 
powinny skùadaã radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej 
dziaùalno�ci. Sprawozdania te spóùka powinna udostêpniã akcjonariuszom. 

�Regulamin Rady Dyrektorów�. Regulamin ten zostanie ogùoszony na stronie 

internetowej spóùki z chwil¹ jego uchwalenia. Spóùka, zgodnie z przepisami Kodeksu 

NL, ustanowiùa trzy komisje, komisjê rewizyjn¹, komisjê ds. wynagrodzeñ i komisjê 

ds. nominacji, skùadaj¹ce siê z dyrektorów niewykonawczych. Regulaminy dla 

wszystkich komisji s¹ zawarte w regulacjach ùadu korporacyjnego Spóùki, które s¹ 

ogùoszone na stronie internetowej Spóùki. 

29 Porz¹dek obrad rady nadzorczej nie powinien byã zmieniany lub uzupeùniany 
w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powy¿szego nie stosuje siê, 
gdy obecni s¹ wszyscy czùonkowie rady nadzorczej i wyra¿aj¹ oni zgodê na 
zmianê lub uzupeùnienie porz¹dku obrad, a tak¿e gdy podjêcie okre�lonych 
dziaùañ przez radê nadzorcz¹ jest konieczne dla uchronienia spóùki przed 
szkod¹ jak równie¿ w przypadku uchwaùy, której przedmiotem jest ocena, czy 
istnieje konflikt interesów miêdzy czùonkiem rady nadzorczej a spóùk¹. 

TAK 

 

30 Czùonek rady nadzorczej oddelegowany przez grupê akcjonariuszy do staùego 
peùnienia nadzoru powinien skùadaã radzie nadzorczej szczegóùowe 
sprawozdania z peùnionej funkcji.  

NIE 
Prawo holenderskie nie zawiera takich szczególnych przepisów. 

31 Czùonek rady nadzorczej nie powinien rezygnowaã z peùnienia tej funkcji w 
trakcie kadencji, je¿eli mogùoby to uniemo¿liwiã dziaùanie rady, a w 
szczególno�ci je�li mogùoby to uniemo¿liwiã terminowe podjêcie istotnej 
uchwaùy. 

TAK 
 

DOBRE PRAKTYKI ZARZ¥DÓW 

32 Zarz¹d, kieruj¹c siê interesem spóùki, okre�la strategiê oraz gùówne cele 
dziaùania spóùki i przedkùada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny 
za ich wdro¿enie i realizacjê. Zarz¹d dba o przejrzysto�ã i efektywno�ã systemu 
zarz¹dzania spóùk¹ oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i 
dobr¹ praktyk¹. 

TAK  



33 Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spóùki czùonkowie zarz¹du powinni 
dziaùaã w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po 
rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozs¹dnej ocenie 
zarz¹du powinny byã w danym przypadku wziête pod uwagê ze wzgl¹du na 
interes spóùki. Przy ustalaniu interesu spóùki nale¿y braã pod uwagê 
uzasadnione w dùugookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, 
wierzycieli, pracowników spóùki oraz innych podmiotów i osób 
wspóùpracuj¹cych ze spóùk¹ w zakresie jej dziaùalno�ci gospodarczej a tak¿e 
interesy spoùeczno�ci lokalnych. 

TAK  

34 Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których 

interesy wpùywaj¹ na interes spóùki, zarz¹d powinien dziaùaã ze szczególn¹ 

staranno�ci¹, aby transakcje byùy dokonywane na warunkach rynkowych 
TAK  

35 Czùonek zarz¹du powinien zachowywaã peùn¹ lojalno�ã wobec spóùki i uchylaã 
siê od dziaùañ, które mogùyby prowadziã wyù¹cznie do realizacji wùasnych 
korzy�ci materialnych. W przypadku uzyskania informacji o mo¿liwo�ci 
dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotycz¹cej przedmiotu 
dziaùalno�ci spóùki, czùonek zarz¹du powinien przedstawiã zarz¹dowi 
bezzwùocznie tak¹ informacjê w celu rozwa¿enia mo¿liwo�ci jej wykorzystania 
przez spóùkê. Wykorzystanie takiej informacji przez czùonka zarz¹du lub 
przekazanie jej osobie trzeciej mo¿e nast¹piã tylko za zgod¹ zarz¹du i jedynie 
wówczas, gdy nie narusza to interesu spóùki. 

TAK 

 

36 Czùonek zarz¹du powinien traktowaã posiadane akcje spóùki oraz spóùek 
wobec niej dominuj¹cych i zale¿nych jako inwestycjê dùugoterminow¹. 

 
TAK 

Poniewa¿ Spóùka posiada zarz¹d skùadaj¹cy siê z jednego organu, postanowienie to 

dotyczy wszystkich czùonków Rady Dyrektorów; postanowienie II.2 Kodeksu NL 

37 Czùonkowie zarz¹du powinni informowaã radê nadzorcz¹ o ka¿dym konflikcie 

interesów w zwi¹zku z peùnion¹ funkcj¹ lub o mo¿liwo�ci jego powstania. 
TAK Poniewa¿ Spóùka posiada zarz¹d skùadaj¹cy siê z jednego organu, postanowienie to 

dotyczy wszystkich czùonków Rady Dyrektorów 

38 Wynagrodzenie czùonków zarz¹du powinno byã ustalane na podstawie 
przejrzystych procedur i zasad, z uwzglêdnieniem jego charakteru 
motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i pùynnego zarz¹dzania 
spóùk¹. Wynagrodzenie powinno odpowiadaã wielko�ci przedsiêbiorstwa 
spóùki, pozostawaã w rozs¹dnym stosunku do wyników ekonomicznych, a 
tak¿e wi¹zaã siê z zakresem odpowiedzialno�ci wynikaj¹cej z peùnionej 

TAK 

 



funkcji, z uwzglêdnieniem poziomu wynagrodzenia czùonków zarz¹du w 
podobnych spóùkach na porównywalnym rynku. 

39 £¹czna wysoko�ã wynagrodzeñ wszystkich, a tak¿e indywidualna ka¿dego z 

czùonków zarz¹du w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego skùadniki 

powinna byã ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacj¹ o procedurach i 

zasadach jego ustalania. Je¿eli wysoko�ã wynagrodzenia poszczególnych 

czùonków zarz¹du znacznie siê od siebie ró¿ni, zaleca siê opublikowanie 

stosownego wyja�nienia. 

NIE 

Art. 2:383c § 3 HKC nakùada na Spóùkê zobowi¹zanie do ogùoszenia w swoim 

rocznym sprawozdaniu wykazu wynagrodzenia ka¿dego z dyrektorów (zarówno 

wykonawczych i niewykonawczych). Kodeks NL (postanowienie II.2) zawiera 

szczegóùowe regulacje dotycz¹ce wynagradzania dyrektorów wykonawczych. 

Ogólne zasady wynagradzania okre�lane s¹ przez walne zgromadzenia zgodnie z 

postanowieniami statutu, a faktyczne wynagrodzenie ustala Rada Dyrektorów. 

40 Zarz¹d powinien ustaliã zasady i tryb pracy oraz podziaùu kompetencji w 

regulaminie, który powinien byã jawny i ogólnie dostêpny. TAK 
Kwestia ta zostaùa uregulowana w dokumencie �Regulamin Rady Dyrektorów�, 

który zostanie umieszczony na internetowej Spóùki po jego przyjêciu. 

 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNÆTRZNYMI 

41 Podmiot, który ma peùniã funkcjê biegùego rewidenta w spóùce powinien 
byã wybrany w taki sposób aby zapewniona byùa  niezale¿no�ã przy 
realizacji powierzonych mu zadañ. 

TAK  

42 W celu zapewnienia niezale¿no�ci opinii, spóùka powinna dokonywaã 
zmiany biegùego rewidenta przynajmniej raz na piêã lat. Przez zmianê 
biegùego rewidenta rozumie siê równie¿ zmianê osoby dokonuj¹cej 
badania. Ponadto w dùu¿szym okresie spóùka nie powinna korzystaã z usùug 
tego samego podmiotu dokonuj¹cego badania. TAK 

Nie jest to zobowi¹zanie wynikaj¹ce z prawa holenderskiego. Jednak¿e 

postanowienie V.2.3 Dobrych Praktyk stanowi, ¿e przynajmniej raz na cztery lata 

dyrektorzy niewykonawczy oraz komisja rewizyjna przeprowadz¹ szczegóùow¹ 

ocenê funkcjonowania biegùego rewidenta w ró¿nych podmiotach oraz w ró¿nych 

funkcjach, w jakich wystêpuje biegùy rewident. Gùówne wnioski takiej oceny 

zostan¹ przekazane walnemu zgromadzeniu na potrzeby oceny nominacji do 

powoùania biegùego rewidenta. 

43 Wybór podmiotu peùni¹cego funkcjê biegùego rewidenta powinien byã 
dokonany przez radê nadzorcz¹ po przedstawieniu rekomendacji komitetu 
audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji 
rady nadzorczej zawieraj¹cej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie 
przez radê nadzorcz¹ lub walne zgromadzenie innego wyboru ni¿ 
rekomendowany przez komitet audytu powinno zostaã szczegóùowo 

TAK 

Zgodnie z postanowieniami statutu, walne zgromadzenie powoùuje biegùego 

rewidenta. Dyrektorzy niewykonawczy nominuj¹ kandydata na peùnienie tej 

funkcji, a zarówno komisja rewizyjna jak i dyrektorzy wykonawczy doradzaj¹ 

dyrektorom niewykonawczym w tej sprawie (postanowienie V.2 Kodeksu NL) 



uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu peùni¹cego funkcje 
biegùego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna byã zawarta w raporcie 
rocznym.  

44 Rewidentem do spraw szczególnych nie mo¿e byã podmiot peùni¹cy 
obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcjê biegùego rewidenta 
w spóùce lub w podmiotach od niej zale¿nych.  

TAK 
 

45 Nabywanie wùasnych akcji przez spóùkê powinno byã dokonane w taki 

sposób, aby ¿adna grupa akcjonariuszy nie byùa uprzywilejowana.  TAK 
Spóùka posiada tylko jeden rodzaj akcji. Nabywanie wùasnych akcji podlega 

przepisom ksiêgi 2 HKC oraz ograniczeniom ustawowym dotycz¹cym nadu¿yã 

rynkowych w Holandii, Anglii i w Polsce. 

46 Statut spóùki, podstawowe regulacje wewnêtrzne, informacje i dokumenty 

zwi¹zane z walnymi zgromadzeniami, a tak¿e sprawozdania finansowe 

powinny byã dostêpne w siedzibie spóùki i na jej stronach internetowych. 
TAK 

 

47 Spóùka powinna dysponowaã odpowiednimi procedurami i zasadami 
dotycz¹cymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, 
zapewniaj¹cymi spójne i rzetelne informacje o spóùce. Spóùka powinna, w 
zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzglêdniaj¹cym jej interesy, 
udostêpniaã przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bie¿¹cej 
dziaùalno�ci, sytuacji gospodarczej przedsiêbiorstwa, jak równie¿ umo¿liwiã 
im obecno�ã na walnych zgromadzeniach.  

TAK 

 

48 Spóùka powinna przekazaã do publicznej wiadomo�ci w raporcie rocznym 

o�wiadczenie o stosowaniu zasad ùadu korporacyjnego. W przypadku 

odstêpstwa od stosowania tych zasad spóùka powinna równie¿ w sposób 

publiczny uzasadniã ten fakt. 

TAK 

Jest to wymóg wynikaj¹cy z Kodeksu NL. 

 

 


