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Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
 

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) w zw. z § 71 ust. 4 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 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Spółki oświadcza, że w 2020 roku WIKANA Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Lublinie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”), jako spółka giełdowa, podlegała 

zasadom ładu korporacyjnego zawartym w Załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku: „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej również „Dobre Praktyki”). Treść 

dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie poświęconej tej tematyce, pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki 

 

WIKANA S.A. dokłada wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego 

określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz by na 

każdym etapie jej funkcjonowania realizować wszystkie rekomendacje dotyczące dobrych 

praktyk oraz zalecenia kierowane do zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy.  

Zarząd Spółki przykłada dużą wagę do stosowania w procesie zarządzania zasad ładu 

korporacyjnego, rozumianych jako zbiór uregulowań niezbędnych w utrzymywaniu 

właściwych relacji pomiędzy interesami wszystkich podmiotów oraz osób fizycznych 

związanych z funkcjonowaniem Spółki. Zasady ładu korporacyjnego stanowią w dużej 

mierze przykład postępowania zgodnego z nakazami etycznymi, jak również stanowią 

wyraz dobrych obyczajów. Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego 

wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.  

 

1.1 Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania 

których WIKANA S.A. odstąpiła, wraz z uzasadnieniem powyższego 

W roku 2020 Emitent nie stosował jednej rekomendacji:  

 IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane 

spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę 

techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić 

akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, 

w szczególności poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 

mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu 

innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego 

zgromadzenia. 

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
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Komentarz Spółki: Obecna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia powszechnej 

dostępności transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

W ocenie Emitenta realizacja ww. zasady związana jest z zagrożeniami natury tak 

technicznej, jak i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz 

niezakłócony przebieg walnych zgromadzeń. Ponadto zastosowanie ww. zasady 

związane byłoby z poniesieniem przez Emitenta istotnych kosztów. 

 

oraz czterech następujących zasad ładu korporacyjnego:  

 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. 

Komentarz Spółki: Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń, gdyż obecna 

struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia powszechnej dostępności transmisji 

obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Emitenta realizacja 

ww. zasady związana jest z zagrożeniami natury tak technicznej, jak i prawnej, które 

to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych 

zgromadzeń. Ponadto zastosowanie ww. zasady związane byłoby z poniesieniem 

przez Emitenta istotnych kosztów. 

 

 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, 

 

Komentarz Spółki: Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania 

powyższej zasady po dokonaniu analizy w oparciu o dotychczas zgromadzone 

doświadczenia w zakresie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, jak również 

biorąc pod uwagę aktualną strukturę akcjonariatu Spółki. W ocenie Zarządu Spółki 

wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz 

zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Spółki, zapewnia 

akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych 

zgromadzeń. W ocenie Zarządu Spółki taka forma informowania o przebiegu walnych 

gromadzeń jest wystarczająca dla zachowania pełnej transparentności oraz 

zabezpiecza prawa akcjonariuszy w tym zakresie. 

 

 V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których 

może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu 

konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki 

uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania 
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konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej 

od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

 

Komentarz Spółki: W chwili obecnej w Spółce nie funkcjonuje odrębna procedura 

regulująca kwestię konfliktu interesów oraz zasad postępowania w obliczu jego 

zaistnienia, niemniej jednak niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy, na 

podstawie której zgodnie ze wstępną intencją Zarządu sporządzona zostanie 

właściwa procedura. 

 

 VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 

wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków 

zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem 

kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad 

wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia 

lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki 

i każdej jednostki wchodzącej  

w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu 

i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły  

w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, 

w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

 

Komentarz Spółki: Z uwagi na dużą konkurencyjność na rynku, jak również z uwagi 

na fakt, że kwestia wynagrodzeń wpisuje się w ocenie Spółki w zakres tajemnicy 

przedsiębiorstwa, sposób prezentacji w sprawozdaniach z działalności danych 

dotyczących wynagrodzeń będzie kontynuowany zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego.  

 

1.2 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

Za system kontroli wewnętrznej i proces sporządzania jednostkowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych w Spółce 

odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.  

 

Za proces kontroli wewnętrznej i proces sporządzania sprawozdań finansowych na 

poziomie konsolidacji odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Również na Zarządzie Spółki 

spoczywa obowiązek sporządzania raportów okresowych.  
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. w spółkach zależnych z Grupy Kapitałowej WIKANA system 

kontroli i zarządzania oparty był na zarządach tych spółek, gdyż w spółkach tych na 

wskazany dzień nie było powołanej Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to Spółki oraz wybranych 

spółek zależnych, tj.: TBS „Nasz Dom” Sp. z o.o. i ZIELONE TARASY S.A.1, gdzie jest 

powołana Rada Nadzorcza, która wykonuje swoje obowiązki nadzorcze zgodnie z KSH 

i regulaminami działania Rady Nadzorczej, jakie są uchwalone w tych spółkach. 

 

W Grupie Kapitałowej konsekwentnie realizowane są nadrzędne cele polityki zarządzania 

ryzykiem dotyczące przede wszystkim przestrzegania zewnętrznych i wewnętrznych 

limitów oraz optymalizowania i mitygowania ryzyka w postaci procesu ciągłego 

monitorowania. Proces zarządzania ryzykiem jest ściśle powiązany z procesem zarządzania 

kapitałem. Najważniejszym celem zarządzania kapitałem Grupy jest jego optymalizacja, 

przy równoczesnym spełnieniu zewnętrznych wymogów kapitałowych.  

 

Sprawozdania finansowe każdej ze spółek są przygotowywane przez Głównego 

Księgowego. Sprawozdania finansowe przygotowywane są zgodnie z przepisami prawa 

oraz obowiązującą w Grupie polityką rachunkowości i są weryfikowane na bieżąco przez 

zarządy spółek, które są odpowiedzialne za rzetelność i zgodność sporządzanych 

raportów. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą 

z systemu księgowo – finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe 

zgodnie z polityką rachunkową każdej ze spółek, opartą na Międzynarodowych 

Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 

Finansowej.  

 

Zarząd Spółki 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.  

 

Kontrole i weryfikacje sprawozdań finansowych prowadzi biegły rewident, który prowadzi 

badanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz 

przegląd półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego). 

 

Sprawozdania finansowe wybranych spółek z Grupy Kapitałowej, po ich zatwierdzeniu 

przez zarząd, weryfikowane są przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta. Biegły 

rewident badający sprawozdanie jednostkowe Spółki, wybierany jest przez Radę 

Nadzorczą Spółki spośród renomowanych firm audytorskich.  

                                                 
1 W dniu 30 lipca 2020 r. właściwy sąd rejestrowy zarejestrował przekształcenie spółki w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: ZIELONE TARASY Sp. z o.o., w której nie została ustanowiona 
Rada Nadzorcza. 
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Pion Finansowy oraz Dyrektorzy Działów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe 

raporty dotyczące kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych 

segmentów biznesowych.  

Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są członkom 

Rady Nadzorczej Spółki, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego. 

 

1.3 Akcje i akcjonariat 

 

1.3.1 Struktura kapitału zakładowego WIKANA S.A. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39 530 128,00 zł i dzieli się na: 16 753 832 akcji zwykłych 

na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja oraz 3 011 232 akcji zwykłych 

na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja. 

 

1.3.2 Akcje własne 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka posiada 10 000 sztuk akcji 

własnych, serii G, stanowiących 0,05% udziału w kapitale zakładowym WIKANA S.A. 

i uprawniających do oddania 10 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 0,05% ogólnej liczby głosów. Akcje własne zostały nabyte w dniu 30 stycznia 

2020 r. w ramach „Oferty Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.” (pełna treść oferty została 

ogłoszona raportem bieżącym nr 4/2020), na podstawie upoważnienia zawartego 

w uchwale nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 

2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich 

umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych (szczegóły: raport 

bieżący nr 8/2020). 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały, o której mowa powyżej, opublikowanym przez 

Spółkę raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 31 maja 2019 r., przeprowadzenie odkupu akcji 

własnych przez Spółkę powinno przyczynić się do wzrostu ich wartości 

 

Pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, nie posiadają akcji Spółki. 

 

1.3.3 Struktura akcjonariatu  

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 27 listopada 

2020 r., do dnia publikacji niniejszego raportu, jedyna zmiana, jaka miała miejsce 

w strukturze znaczących akcjonariuszy Spółki, zgodnie z powiadomieniem otrzymanym 

przez Spółkę w dniu 9 grudnia 2020 r., polegała na zbyciu w dniu 4 grudnia 2020 r. przez 

Sanwil Holding S.A. 50 000 akcji Spółki (szczegóły: raport bieżący nr 44/2020 z 9 grudnia 

2020 r.). 

 

Zarówno na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka, jak i na dzień przekazania niniejszego 

sprawozdania, Spółka posiadała następujących akcjonariuszy posiadających bezpośrednio 

lub pośrednio więcej niż 5% akcji Spółki, tj.:  
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 VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z wydzielonym Subfunduszem 1 

z siedzibą w Warszawie, posiadający 13 009 766 akcji WIKANA S.A., stanowiących 

65,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do oddania 13 009 766 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,82% ogólnej liczby 

głosów;  

 

 Palametra Holdings Limited z siedzibą w Mriehel, posiadająca 1 612 000 akcji 

WIKANA S.A., stanowiących 8,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających 

do oddania 1 612 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,16% 

ogólnej liczby głosów;  

 
 Sanwil Holding S.A. posiadająca 1 254 728 akcji WIKANA S.A., stanowiących 6,35% 

kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do oddania 1 254 728 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 6,35% ogólnej liczby głosów. 

 

Tabela:  Stan posiadania akcji Spółki przez znacznych akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 

2020 r., jak i na dzień przekazania niniejszego sprawozdania 

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym/głosach 

VALUE FIZ  
z wydzielonym Subfunduszem 1 

13 009 766 65,82% 

Palametra Holdings Limited 1 612 000 8,16% 

Sanwil Holding S.A. 1 254 728 6,35% 

Pozostali 3 888 570 19,67% 

Razem 19 765 064 100,00% 

 

1.3.4 Wykaz akcji i udziałów podmiotów z Grupy Kapitałowej w posiadaniu osób 

zarządzających i nadzorujących  

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z Grupy Kapitałowej będących w posiadaniu osób 

wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki na dzień 31 grudnia 

2020 r. przedstawia poniższa tabela. 

  



 

str. 7 
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA  2020 

Tabela:  Liczba akcji WIKANA S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających 

i nadzorujących 

  
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 

WIKANA S.A. (SZT.)  

ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ NOMINALNA 

AKCJI WIKANA S.A.(PLN) 

ZARZĄD, w tym: 142 000 284 000 

CHOŁOTA PAWEŁ 30 000 60 000 

KWAŚNIEWSKI PIOTR 112 000 224 000 

RADA NADZORCZA, w tym:  524 815 1 049 630  

BUCHAJSKI ADAM 524 815 1 049 630 

RAZEM:  666 815 1 333 630 

 

Powyższa tabela odzwierciedla także liczbę akcji Spółki, będących w posiadaniu osób 

zarządzających i nadzorujących, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. 

Pozostałe osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. 

Osoby zarządzające i osoby nadzorujące nie posiadają akcji/udziałów w jednostkach 

zależnych od Spółki. 

 

1.3.5 Ograniczenia związane z papierami wartościowymi  

 

1.3.5.1 Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 

Akcjonariuszom uczestniczącym w walnych zgromadzeniach przysługuje liczba głosów 

równa liczbie posiadanych akcji, z tym że w przypadku przekroczenia przez akcjonariusza 

66% ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulega 

zmniejszeniu do 66% ogólnej liczby głosów (§ 26 Statutu Spółki). 

W zakresie nabytych przez Spółkę, na podstawie uchwały nr 20/VI/2019 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, akcji własnych (szczegóły 

raport bieżący nr 31/2019 i nr 8/2020), zgodnie z regulacją art. 364 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem 

uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania 

tych praw. 

 

1.3.5.2 Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych 

Aktualnie jedynymi ograniczeniami dotyczącymi przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych Spółki są ograniczenia wynikające z art. 19 ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 12, 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
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uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), dotyczące okresów 

zamkniętych.  

 

1.3.6 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 

W Spółce nie funkcjonują akcje pracownicze. 

 

1.4 Specjalne uprawnienia kontrolne 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie istniały papiery wartościowe Spółki dające specjalne 

uprawnienia kontrolne. Żaden z akcjonariuszy nie posiada również jakichkolwiek 

uprawnień kontrolnych wobec Spółki, wynikających z przepisów Statutu. 

 

1.5 Władze WIKANA S.A. 

 

1.5.1 Zarząd 

Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany i odwoływany przez Radę 

Nadzorczą, która również określa liczbę członków Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy 

lata i jest kadencją wspólną.  

Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym upoważnieni są:  

 dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,  

 członek Zarządu i prokurent. 

 

Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony jest 

jednoosobowo Członek Zarządu. 

 

1.5.1.1 Skład osobowy 

W roku obrotowym 2020 struktura i skład Zarządu Spółki nie ulegały zmianom, wobec 

czego zarówno na dzień 1 stycznia 2020 r., na dzień 31 grudnia 2020 r., jak i na dzień 

sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Zarządu Spółki był następujący: 

 Piotr Kwaśniewski – Prezes Zarządu,  

 Paweł Chołota – Członek Zarządu. 

 

1.5.1.2 Kompetencje i uprawnienia Zarządu 

Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

 

Zgodnie ze Statutem Spółki pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego 

uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu. 

Tryb pracy Zarządu, zakres wzajemnych relacji oraz zasady współpracy reguluje Regulamin 

Zarządu z 2011 r., który został znowelizowany poprzez przyjęcie nowego tekstu 
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Regulaminu uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 maja 2018 r. oraz Statut Spółki. 

Obydwa dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki.  

Regulamin Zarządu WIKANA S.A. opublikowany jest na stronie internetowej Spółki, co 

realizuje zasadę I.Z.1.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Spółka 

prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie 

i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa podstawowe 

dokumenty korporacyjne […]”). 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 

głosów, decyduje głos członka Zarządu kierującego pracami Zarządu. 

 

Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Spółki z najwyższą starannością wymaganą 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z powszechnie 

przyjętymi zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego 

Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.  

Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany 

w szczególności do:  

 wyznaczania i realizacji strategii i planów działalności Spółki,  

 wyznaczania i realizacji polityki rozwojowej, personalnej, handlowej, finansowej, 

operacyjnej oraz zarządzania jakością,  

 terminowego dokonywania obowiązujących Spółkę zgłoszeń do Sądu Rejestrowego,  

 sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy,  

 zwoływania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki,  

 uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na które został zaproszony,  

 udzielania Walnemu Zgromadzeniu, Radzie Nadzorczej oraz wybranej firmie 

audytorskiej wyczerpujących wyjaśnień i informacji wraz z przedstawianiem 

wymaganych dokumentów oraz innych materiałów,  

 działania ze szczególną starannością przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami 

oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki oraz zapewniania 

aby transakcje te były dokonywane na warunkach rynkowych,  

 reprezentowania Spółki w kontaktach z akcjonariuszami w ramach wewnętrznych 

umocowań i zapewniania ochrony słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy 

w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje, 

 prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Spółki w sposób zgodny 

z wewnętrznymi regulacjami i utrzymywania kontaktów z mediami,  

  przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa i powstrzymywania się 

od podejmowania działań, które stanowiłyby naruszenie lub nadużycie prawa. 

 

Zarząd Spółki nie posiada uprawnień w zakresie emisji akcji. 
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1.5.1.3 Wynagrodzenie Zarządu WIKANA S.A. 

Grupa Kapitałowa, oprócz wynagrodzenia zasadniczego oraz płatności na rzecz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca kadrze kierowniczej wynagrodzenia na podstawie 

umowy o świadczenie usług i wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. 

 

Wynagrodzenie kadry kierowniczej 

w tysiącach złotych    01-sty-20 01-sty-19    
31-gru-20 31-gru-19 

Piotr Kwaśniewski (od 02.04.2019) 248 135 

Agnieszka Maliszewska (do 31.05.2019) - 10 

Paweł Chołota 103 83 

Wynagrodzenie kadry kierowniczej     351 228  

Oprócz wynagrodzenia, o których mowa powyżej, Grupa wypłaciła osobom zarządzającym wynagrodzenie 
na podstawie świadczonych przez nich usług. 

Wynagrodzenie kadry kierowniczej z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostek 

zależnych 

    01-sty-20 01-sty-19 

w tysiącach złotych 31-gru-20 31-gru-19 

Podmiot powiązany z Pawłem Chołotą 36 39 

Wynagrodzenie kadry kierowniczej 36 39 

 

Wynagrodzenie kadry kierowniczej z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 

zależnych 

    01-sty-20 01-sty-19 
w tysiącach złotych 

   
31-gru-20 31-gru-19 

      

Piotr Kwaśniewski (od 02.04.2019) 20 - 

Agnieszka Maliszewska (do 31.05.2019) - 87 

Paweł Chołota 87 87 

Wynagrodzenie kadry kierowniczej 107 174 

 

Umowy zawarte z osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensat w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich 

odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 

 

1.5.2 Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na lat 5, 

przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej 

nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego 

członka.  

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
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1.5.2.1 Skład osobowy 

Przez cały rok obrotowy 2020, jak i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład 

Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:  

 Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Adam Buchajski – Członek Rady Nadzorczej; 

 Anna Kułach – Członek Rady Nadzorczej;  

 Patrycja Wojtczyk – Członek Rady Nadzorczej. 

 

1.5.2.2 Kompetencje i uprawnienia Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na 5 lat, 

przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji. 

Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może 

powołać do swojego składu jednego członka. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na 

okres wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki 

jedynie osobiście.  

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

 badanie rocznego sprawozdania finansowego,  

 badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym,  

 zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu,  

 delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,  

 ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,  

 zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,  

 na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub 

udziałów w Spółkach bądź przystępowanie do spółek,  

 wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz 

prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz 

obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa 

użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa 

Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, 

w kwocie netto,  

 zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,  

 inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.  

 

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Poza 

czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza 

i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z działalności rady 
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nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: (i) składu rady i jej komitetów, (ii) 

spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń rady i jej 

komitetów w raportowanym okresie, (iv) dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej) 

Rada Nadzorcza w dniu 23 czerwca 2020 r. przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej 

WIKANA S.A. za 2019 rok., które następnie w dniu 25 czerwca 2020 r. przedstawiła 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.  

 

Ponadto, zgodnie z zasadą II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” 

(„Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego 

zgromadzenia.”) Rada Nadzorcza rozpatrywała i opiniowała sprawy mające być 

przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.  

 

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości jej członków, 

a wszyscy jej członkowie powinni zostać zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną 

większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku 

równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Rada Nadzorcza może 

podejmować uchwały w trybie pisemnym – uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie 

uchwał w powyższych trybach nie dotyczy wyborów Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania 

i zawieszania w czynnościach tych osób.  

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się 

odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu 

i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej 

muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. W tym trybie Rada Nadzorcza nie 

może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach 

członka Zarządu. 

 

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej zawarty jest w Statucie Spółki oraz 

w Regulaminie Rady Nadzorczej (dostępne na stronie internetowej Emitenta, co realizuje 

wspomnianą już zasadę I.Z.1.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” 

(„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej 

formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa 

podstawowe dokumenty korporacyjne […]”). Regulamin Rady Nadzorczej został 
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znowelizowany poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu uchwałą nr 22/VI/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

1.5.2.3 Komitet Audytu 

Biorąc pod uwagę dane, które Spółka osiągnęła na koniec roku obrotowego 2020 i 2019:  

 

WIKANA S.A. 2020 2019 

Suma aktywów bilansu* 91 750 49 521  

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów* 3 088 3 222 

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty  9,51 10 

  

 * - dane w tys. zł 

 

Spółka spełnia kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.; dalej: 

„Ustawa”), wobec czego pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania 

obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014, powierzyła Radzie Nadzorczej Spółki. 

Zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada 

wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, po ich weryfikacji, Rada stwierdziła, że wiedzę taką 

posiadają następujący członkowie Rady:  

Pan Krzysztof Misiak, Pan Adam Buchajski, Pani Anna Kułach oraz Pani Patrycja Wojcztyk. 

 

Zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy większość członków komitetu audytu, w tym jego 

przewodniczący, jest niezależna od Spółki, czyli spełnia kryteria, o których mowa w art. 129 

ust. 3 pkt 1) – 10) Ustawy. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, członkowie Rady, którzy 

spełniają kryteria niezależności, o których mowa w zdaniu poprzednim, to:  

Pan Marcin Marczuk (Przewodniczący Rady), Pani Anna Kułach oraz Pani Patrycja 

Wojtczyk. 

 

Zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada 

wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania 

publicznego. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

Spółki posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.  

Rada Nadzorcza Spółki, pełniąca funkcje komitetu audytu, zgodnie z art. 130 pkt 5 Ustawy 

opracowała i przyjęła politykę wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania 

sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej. Główne założenia wspomnianej 

polityki są następujące:  

1) Wyboru firmy audytorskiej dokonuje się spośród ofert, jakie wpłyną do Spółki na 

zapytanie ofertowe. 
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2) Przedmiot zapytania obejmuje ustawowe badanie jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki WIKANA S.A. i ustawowe badanie skonsolidowanego 

sprawozdania Grupy Kapitałowej WIKANA, łącznie z półrocznymi przeglądami. 

3) Listę podmiotów, do których będzie kierowane zapytanie ofertowe określa Rada 

Nadzorcza, przekazując listę do Spółki, najpóźniej do ostatniego dnia kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym dokonany będzie wybór biegłego. Lista ta 

powinna obejmować co najmniej trzy podmioty. Każdy członek Rady Nadzorczej 

może zgłaszać wniosek w tym zakresie.  

4) Spółka, z wykorzystaniem własnego zaplecza obsługi, dokonuje rozesłania zapytania 

ofertowego dla wyboru firmy audytorskiej, wysyłając zapytanie w tym samym czasie 

od wszystkich firm wskazanych przez Radę Nadzorczą na jednolitych formularzach. 

5) Firmy audytorskie zainteresowane zapytaniem ofertowym składają oferty do 

Sekretariatu WIKANA S.A.  

6) Spółka, niezwłocznie po upływie terminu na zapytanie ofertowe, przekazuje na ręce 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o liczbie ofert, które wpłynęły do 

Spółki, wraz z ofertami.  

7) Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje Członków Rady Nadzorczej o ofertach. 

8) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. dokonują analizy złożonych ofert 

firm audytorskich. 

9) Na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej wyznaczane są terminy spotkań 

z przedstawicielami firm audytorskich, które złożyły oferty audytorskie, celem 

zaprezentowania firmy audytorskiej i uszczegółowienia oferty.  

10) Po zakończonym badaniu ofert, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której 

wskazuje firmę audytorską, której zlecone zostanie badanie, sporządzając 

jednocześnie uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej, celem 

przedawnienia go Walnemu Zgromadzaniu zgodnie z art. 130 ustęp 7 ustawy z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

11) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. przy wyborze firmy audytorskiej 

powinni kierować się: 

a) bezstronnością i niezależnością firmy audytorskiej i biegłego rewidenta, w tym 

poprzez badanie zakresu usług wykonywanych przez firmę audytorską i biegłego 

rewidenta  

w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających wybór firmy audytorskiej. Kontrola 

i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej są 

dokonywane na każdym etapie procedury wyboru firmy audytorskiej do badania 

i przeglądu wskazanych powyżej sprawozdań finansowych. Na etapie zapytania 

ofertowego koniecznym jest ustalenia powyższego w drodze odebrania 

oświadczeń od firm składających oferty;  

b) najwyższą jakością wykonywanych prac audytorskich; 

c) znajomością branży deweloperskiej, w której działa Spółka WIKANA S.A. i spółki 

z Grupy Kapitałowej WIKANA; 
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d) uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego 

rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń 

badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę 

audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci 

działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, 

nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał 

badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku 

kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe 

w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania 

ustawowego).  

12) Umowa z podmiotem świadczącym usługi audytorskie może zostać zawarta na okres 

1 roku lub 2 lat, z tym że pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest 

zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością 

przedłużenia na kolejne roczne lub dwuletnie okresy, z uwzględnieniem 

wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego 

biegłego rewidenta.  

13) Zawarcie umowy z firmą audytorską dokonywane jest z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby umowa o badanie sprawozdania finansowego mogła zostać 

podpisana w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji 

znaczących składników majątkowych. 

14) Niezwłocznie po wyborze firmy audytorskiej każdy członek Rady Nadzorczej składa 

na wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o swoim statusie 

niezależności, z uwzględnieniem odpowiednich regulacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  

15) Procedury wyboru nie przeprowadza się w przypadku gdy WIKANA S.A. posiada 

ważną w danym roku umowę na świadczenie usług audytorskich.  

 

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego 

sprawozdania finansowego WIKANA S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, tj. Firmy Audytorskiej INTERFIN Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, spełniała obowiązujące warunki, 

a wybór firmy audytorskiej został dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie 

wyboru, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. 

 

Firma audytorska, o której mowa w powyżej, badająca sprawozdanie finansowe WIKANA 

S.A., nie świadczyła na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem. 

 

W 2020 roku Rada Nadzorcza wykonywała zadania komitetu audytu określone w art. 130 

Ustawy, w tym przede wszystkim: monitorowała procesy sprawozdawczości finansowej 

oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz 

audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, przedkładała 
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zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej 

w Spółce, jak również monitorowała stan ich wykonywania. W związku z wykonywaniem 

obowiązków komitetu audytu w 2020 roku odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej 

Spółki. 

 

1.5.2.4 Wynagrodzenie Rady Nadzorczej WIKANA S.A. 

w tysiącach złotych    01-sty-20 01-sty-19    
31-gru-20 31-gru-19 

Adam Buchajski   30 30 

Krzysztof Misiak   30 30 

Patrycja Wojtczyk 
  

30 30 

Anna Kułach  30 16 

Marcin Marczuk    30 30 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej     150 150 

 

1.5.2.5 Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur 

i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających 

i nadzorujących 

Zarówno w roku obrotowym 2020, jak i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, 

w Grupie nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym 

charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków 

organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami. 

 

1.5.2.6 Różnorodność w organach 

Spółka, z uwagi na wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej WIKANA, nie wdrożyła 

polityki różnorodności, jednakże Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki dokładają starań aby 

w Spółce zatrudniane były osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz 

doświadczenie zawodowe i wykształcenie odpowiadające potrzebom Spółki. 

 

1.6 Sposób działania i zasadnicze uprawnienia walnego zgromadzenia oraz opis 

praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 
Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia, prawa 

akcjonariuszy i sposób ich wykonywania regulują:  

 Kodeks Spółek Handlowych; 

 Statut Spółki; 

 Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki; 

 Stosowane w Spółce zasady Ładu Korporacyjnego.  

 

Zarówno Statut Spółki, jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany jest 

na stronie internetowej Spółki, co realizuje wspominaną już zasadę I.Z.1.1. „Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
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internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz 

informacji wymaganych przepisami prawa podstawowe dokumenty korporacyjne […]”). 

 

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu 

miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 

niezwłocznego postanowienia:  

 z własnej inicjatywy,  

 na wniosek Rady Nadzorczej,  

 na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego.  

 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie określonym w art. 395 § 1 i art. 398 Kodeksu 

spółek handlowych, w sposób określony zapisami art. 4021, 4022 i 4023 Kodeksu spółek 

handlowych oraz regulacjami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […].  

 

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie 

stanowi inaczej.  

 

Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają:  

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym, sprawozdania Rady Nadzorczej, rocznego sprawozdania finansowego, 

udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków,  

 wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

 emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,  

 nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt.2 Kodeksu Spółek 

Handlowych,  

 podział zysków lub pokrycie strat,  

 dokonywanie zmian w Statucie Spółki,  

 ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,  

 podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

 ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „terminu wypłaty dywidendy”, 

 inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.  
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Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania 

wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie 

ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania 

wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

Zgodnie ze wspomnianą zasadą II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

2016” Rada Nadzorcza Spółki rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał 

Walnego Zgromadzenia.  

Obowiązujący obecnie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjęty uchwałą 

Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. nr 13/X/2010 z dnia 7 października 2010 r., stanowi 

w szczególności, że korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia 

przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz 

potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Dokumenty przesyłane elektronicznie 

do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF.  

 

Zgodnie z treścią Regulaminu, Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie 

w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody. W sytuacji, gdy 

Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub 

w porządku obrad umieszczone są sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów, 

odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody wnioskodawców.  

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej 

przesłanej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 

dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności 

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być 

zeskanowane do formatu PDF. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące 

identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa 

udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu 

w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu 

potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.  

W zakresie sposobu i trybu głosowania Regulamin stanowi, że akcja zwyczajna daje prawo 

do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu z uwzględnieniem zapisów paragrafu 26 ustęp 

1 Statutu (tj. z uwzględnieniem, że uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze 

mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z tym, że w przypadku przekroczenia 

przez akcjonariusza 66% ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie 
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głosów ulega zmniejszeniu do 66% ogólnej liczby głosów). Akcjonariusz może głosować 

odmiennie z każdej z posiadanych akcji.  

 

Głosowanie jest jawne, z tym że tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. W sprawie wyboru członków 

Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut 

lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów 

oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy oddane to glosy „za”, „przeciw” lub 

„wstrzymujące się”. 

 

Walne Zgromadzenia Spółki są zwoływane poprzez publikację na stronie internetowej 

Spółki ogłoszenia oraz wysłanie raportu bieżącego co najmniej na dwadzieścia sześć dni 

przed terminem walnego zgromadzenia. 

 

Dotychczasowe posiedzenia Walnego Zgromadzenia obywały się w biurze Zarządu Spółki, 

co realizuje zasadę IV.Z.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Spółka 

ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach 

jak największej liczbie akcjonariuszy.”). 

 

W trakcie Walnych Zgromadzeń był obecny co najmniej jeden członek Zarządu, 

przygotowany do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 

walnego zgromadzenia, a ponadto na Walne Zgromadzenia zapraszani są członkowie Rady 

Nadzorczej Spółki, które to działania są zgodne z zasadą IV.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW 2016” („Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą 

w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. ”).  

 

1.7 Opis zasad zmiany statutu WIKANA S.A. 

Zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Spółki, dokonywanie zmian w Statucie Spółki wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z art. 430 § 1- 5 Kodeksu spółek handlowych:  

 Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru;  

 Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie 

może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne 

zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5; 

 Równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany danych 

wymienionych w art. 318 i art. 319; 

 Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 327; 
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 Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego 

tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze 

redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. 

 

 

Piotr Kwaśniewski   Paweł Chołota 
/Prezes Zarządu/  /Członek Zarządu/ 

 

 

Lublin, dnia 19 kwietnia 2021 r. 


