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I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz postanowień, które nie były 

przez emitenta stosowane. 

 

 

W 2015 roku Emitent przestrzegał zasady ładu korporacyjnego przyjęte w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które stanowią załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady 

Giełdy z dnia 21.11.2012 r. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 roku (dalej: DPSN), za 

wyjątkiem: zasady określonej w pkt 2 z części II, zasady określonej w pkt 6 części III, rekomendacji 

określonej w pkt 5 z części I oraz rekomendacji określonej w pkt 9 z części I DPSN.  

 

W dniu 13 października 2015 roku Rada Giełdy  podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru 

zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: 

DPSN 2016) . Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. 

W dniu 14marca 2016 roku  Spółka Infovide-Matrix S.A. opublikowała raport EBI (oraz informacje na 

stronie internetowej)  w sprawie stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w 

DPSN 2016. Według aktualnego stanu stosowania DPSN 2016 Spółka nie stosuje 1 rekomendacji 

(II.R.3.) oraz nie stosuje 4 zasad szczegółowych (III.Z.3., III.Z.4, V.Z.6., VI.Z.4)  

 

Zarówno zbiór ładu korporacyjnego obowiązujący do końca 2015 roku, jak  zbiór zasad ładu 

korporacyjnego obowiązujący od 2016 roku publicznie dostępne są na stronie internetowej 

prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie: www.corp-gov.gpw.pl. 

 

Spółka Infovide-Matrix S.A. zamierza wdrożyć i stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego 

w sposób trwały. 

 

W dniu 22 grudnia 2008 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu 

w sposób trwały zasady określonej w części II pkt 2 DPSN od 1 stycznia 2009 roku. Zarząd Infovide-

Matrix S.A. nie widzi negatywnych skutków niestosowania tej zasady. Spółka bowiem prowadzi 

stronę internetową w języku angielskim, zawierającą podstawowe informacje o firmie i ofercie. 

Emitent zamierza także w przyszłości stosować powyższą zasadę, o czym niezwłocznie poinformuje 

rynek. 

 

W dniu 13 stycznia 2012 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację w sprawie 

niestosowania zasady określonej w części III pkt 6 DPSN W ocenie spółki, powołanie w skład Rady 

Nadzorczej Spółki dotychczasowych Członków Zarządu Spółki i niestosowanie ww. zasady nie będzie 

miało wpływu na skuteczność nadzoru nad spółką i jakość stosowanych przez spółkę zasad ładu 

korporacyjnego. 

 

Stosownie do części I pkt 5 DPSN  – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

oraz Uchwały Nr 1014/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent 

informuje, że nie posiada przyjętej jednolitej polityki wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania, która 
powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów 

nadzorujących i zarządzających. Poziom wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki każdorazowo 

określa Rada Nadzorcza Spółki (zgodnie z § 16 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki), zaś  ustalanie zasad i 

wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie (zgodnie z § 12 

ust. 2 lit. g) Statutu Spółki).  

 

Stosownie do części I pkt 9 DPSN  - Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

Emitent informuje, że w dniu 14 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład 
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Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji 5 mężczyzn i tym samym, spółka nie zapewnie 

zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. W ocenie 

Spółki brak kobiet w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej i niestosowanie ww. zasady nie będzie miało 

wpływu na brak kreatywności i innowacyjności w prowadzonej przez spółkę działalności 
gospodarczej. 

 

 

 

II. Właściwości akcji Infovide-Matrix S.A.  

 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji  

 

Akcjonariusz 

Liczba  

posiadanych 

akcji 

Udział w  

kapitale  

zakładowym 

Liczba głosów 

na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów  

na Walnym  

Zgromadzeniu 

 

Asseco Poland S.A.* 12 476 705 100% 12 476 705 100% 

 

 

* zgodnie z zawiadomieniem z dnia 29 grudnia 2015 r. o liczbie akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. nabytych w drodze 

przymusowego wykupu oraz osiągnięciu 100% ogólnej liczby głosów w Spółce Infovide-Matrix S.A.  

 

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

kontrolne 

 

Nie istnieją papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, które dają ich posiadaczom specjalne 

uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta. 

 

 

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu oraz dotyczących 

przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta 

 

W wykonaniu Porozumienia w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 

01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zawartego 23 maja 2013 roku, Golville Trading Limited 

spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Subskrybent) oraz Infovide-Matrix S.A. (Spółka) 

podpisały w dniu 23 maja 2013 roku Umowę objęcia akcji (Umowa) Spółki.  Zgodnie z treścią umowy, 

Subskrybent zobowiązał się do powstrzymania od wszelkich czynności rozporządzających akcjami 

serii H w całości lub w części lub czynności zobowiązujących do dokonywania takich czynności w 

przyszłości, od dnia zawarcia Umowy do dnia 1 stycznia 2017 roku. Umowy zakaz zbywania być 

stopniowo zmniejszany, co oznaczało, że 1 stycznia 2017 roku zakaz ten zostałby zniesiony Zakaz 

zbywania nie wyłączał  możliwości zbycia akcji objętych ww. zakazem w razie wycofania wszystkich 

akcji Spółki z obrotu publicznego lub w razie sprzedaży akcji w odpowiedzi na wezwanie, o których 

mowa w art. 73 lub art. 74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz. U.2013.1382 ze zm.), w razie gdy akcjonariusze Spółki posiadający łącznie ponad 

50% akcji, dokonają sprzedaży akcji w łącznej liczbie nie mniejszej niż 50% na rzecz jednego 

podmiotu lub za za zgodą Spółki.  
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III.    Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i 

sposobu ich wykonywania 

 

· Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek 

handlowych, Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Infovide-

Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia jest publicznie dostępny na stronie 

internetowej Spółki: http://www.infovidematrix.pl/  

 

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. Do wyłącznej kompetencji Walnego 
Zgromadzenia należą: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy; 

2. powzięcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat;  

3. udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nich  

obowiązków w poprzednim roku obrotowym;  

4. zmiany Statutu Spółki; 

5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki (z wyjątkiem przewidzianej w Statucie 

Spółki możliwości dokonania przez Zarząd jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku o łączną kwotę nie większą niż 

200 000 zł poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w 

zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy)); 

6. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez 

sprawowanie zarządu albo nadzoru; 

7. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;  

8. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego wieczystego 

prawa lub udziału w tych prawach; 

9. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;  

10. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 

11. inne sprawy przewidziane przez przepisy prawa lub Statut. 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy 

Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego 

Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością (trzech czwartych) 

oddanych głosów: 

1. emisja obligacji; 

2. zbycie przedsiębiorstwa; 

3. rozwiązanie Spółki. 

 

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 lit a. Statutu Spółki 

przyjmowanie zmian w Statucie Spółki należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia 

Spółki. Zmiany w Statucie Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru 

(Krajowego Rejestru Sadowego). Ponadto, stosownie do § 16 ust. 3 lit. a  Statutu Spółki, Rada 

Nadzorcza każdorazowo opiniuje wniosku Zarządu Spółki przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w 

celu podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu.   
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2015 roku odbyło się w Warszawie w terminie sześciu miesięcy po 

upływie roku obrotowego. Ustalone miejsce i termin Walnego Zgromadzenia umożliwiało udział 

w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. 

 

· Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 

 

W 2015 roku w Walnych Zgromadzeniach mieli prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu, 

akcjonariusze Infovide-Matrix S.A. posiadający zdematerializowane akcje, jeżeli nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 

Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili żądanie wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów 

wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.    
 

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem mają być sprawy finansowe Spółki, 

powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego oraz 

główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym 

Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione 

na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą:  
 

· żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż dwadzieścia jeden dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 

elektronicznej. 

 

· zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.  

 

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika, jak również przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej 

(poprzez wykorzystanie transmisji obrad w czasie rzeczywistym lub poprzez wykorzystanie transmisji 

głosu) bądź drogą korespondencyjną. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, 

ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego 

odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium zwolnienia z 

zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na 
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dziesiątą 

kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia 

w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Walne 

Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy 

jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego 

Zgromadzenia, ani co do wniesienia spraw do porządku obrad.  
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IV.    Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych lub administrujących 

emitenta oraz ich komitetów 

 

1. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A.  

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat 

wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne 

Zgromadzenie.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się 

następująco: 

 

 

Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Marek Kobiałka Przewodniczący Rady od 16.11.2010 r. 

Marcin Gorazda Sekretarz Rady od 20.11.2006 r. 

Tadeusz Winkowski 

Jacek Królik  

Jacek Jakubowski  

Członek Rady 

Wiceprzewodniczący Rady 

Członek Rady   

 

od 14.05.2014 r.  

od 02.09.2014 r. 

od 20.11.2012 r.  

 

  

W 2015 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania,  nie było zmian w składzie i 

pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki. 

 

Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. w 2015 roku działała na podstawie obowiązujących przepisów 

Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej Infovide-Matrix, Regulaminu Rady Nadzorczej 

Spółki Infovide-Matrix Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz na 

podstawie DPSN, a w szczególności na podstawie ich części III. Regulamin Rady Nadzorczej jest 

publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.  

 

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za stałe sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki. Do 

ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków na posiedzenie oraz obecność 

połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego albo 

Sekretarza. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Członkowie 
Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia 

posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

 

Zgodnie ze Statutem Spółki, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:  

a. ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym; 

b. ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; 

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania pisemnego z wyników czynności, 

o których mowa w pkt a) i b); 

d. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu; 

e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; 

f. powoływanie biegłego rewidenta; 



 

 
6 / 9 

g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu; 

h. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, kredytów 

krótkoterminowych bankowych, umów leasingu oraz kredytów długoterminowych, tzn. z 

okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku 

3 000 000 zł (trzy miliony złotych); 

i. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych  

o wartości przekraczającej w ciągu roku 5 000 000 zł (pięć milionów złotych); 

j. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 

3 000 000 zł (trzy miliony złotych) jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w 

okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na 

zabezpieczenie czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia; 

k. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych przedsiębiorców, jak również na 

inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji 

przekracza 3 000 000 zł ( trzy miliony złotych) jednorazowo lub kilku transakcjach  

dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy; 

l. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 10% 

(dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub w kilku 

transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy; 

m. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych 

i planów finansowych (budżetu); 

n. wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów Walnych Zgromadzeń zwoływanych 

przez Zarząd Spółki; 

o. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia 

uchwał, w szczególności dotyczące: 

a. zmiany Statutu, 

b. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,  

c. połączenia lub przekształcenia Spółki, 

d. rozwiązania i likwidacji Spółki, 

e. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych, 

f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz 

nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego 

wieczystego prawa lub udziału w tych prawach. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej także przekazali Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań 

z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej są publicznie 

dostępne na stronie internetowej Spółki. 

 

Rada Nadzorcza w roku 2015, złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się 11 

maja 2015 r., ocenę sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-

Matrix w roku obrotowym 2013,  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. w 

roku obrotowym 2013. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, 

zawierające ocenę sytuacji Spółki.  
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Rada Nadzorcza także rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy, które były przedmiotem uchwał 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2014 roku.  

 

Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. nie przewiduje powołania komitetu audytu, bowiem zgodnie z 
dotychczasową praktyką, w sprawach należących do komitetu audytu Rada Nadzorcza Spółki 

prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Zgodnie zaś z art. 385 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza 

Spółki Infovide-Matrix S.A. składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i zgodnie 

z powyższą zasadą zadania komitetu audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą. W dniu 

13 maja 2010 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 07 maja 2009 

roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) postanowiła powierzyć sobie 

sprawowanie funkcji komitetu audytu.  

 

2. Zarząd Infovide-Matrix S.A.  

W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat 

wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. 

  

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 

Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Paweł Piwowar Prezes Zarządu od 19.11.2015 r. 
Rafał Kozłowski Członek Zarządu od 19.11.2015 r.  
Jarosław Bryl Członek Zarządu od 19.11.2015. 
Michał Buda Członek Zarządu od 01.06.2013 r. 

 

W 2015 roku  i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania  miały miejsce następujące zmiany  

w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki: 

-  w dniu 19 listopada 2015 r. Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj złożył rezygnację z pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu i członka zarządu Infovide-Matrix S.A. ze skutkiem na dzień 19 

listopada 2015 r. (w dniu  19 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A. 

przyjęła tę rezygnację), 

- w dniu 19 listopada 2015 r. Pan Jarosław Plisz złożył rezygnację z pełnienia funkcji 
Wiceprezesa Zarządu i członka zarządu Infovide-Matrix S.A. ze skutkiem na dzień 19 

listopada 2015 r. (w dniu 19 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A. 

przyjęła tę rezygnację), 

- w dniu 19 listopada 2015 r. Pan Mariusz Nowak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka 

zarządu Infovide-Matrix S.A. ze skutkiem na dzień 19 listopada 2015 r. (w dniu 19 listopada 

2015 r. Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A. przyjęła tę rezygnację), 

- w dniu 19 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. powołała Pana Pawła 
Piwowara do pełnienia funkcji Członka Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu na okres 

wspólnej kadencji trwającej do 2017 r., 

- w dniu 19 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. powołała Pana Rafała 

Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej do 

2017 r., 

- w dniu 19 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. powołała Pana Jarosława 

Bryla do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej do 2017 r. 
 

W dniu 23.02.2015 r. Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. udzielił prokury samoistnej Panu Bogumiłowi 

Kamińskiemu. W dniu 18 listopada 2015 r. ówczesny Wiceprezes Zarządu - Pan Jarosław Plisz złożył 

oświadczenie o odwołaniu prokury samoistnej Panu Bogumiłowi Kamińskiemu.  
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W dniu 18 lutego 2016 r. Prezes Spółki Infovide-Matrix S.A.- Pan Paweł Piwowar złożył oświadczenie  

o odwołaniu prokury samoistnej Pani Ewie Grygieńć-Sekścińskiej.  

 

Zarząd Infovide-Matrix S.A. w 2015 roku działał na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 
Spółek Handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej Infovide-Matrix, Regulaminu Pracy Zarządu Spółki 

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna oraz na podstawie DPSN, a w szczególności na podstawie ich części II. 

Regulamin Pracy Zarządu jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki. 

 

Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. Do składania 

oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes 

Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo 

Członek Zarządu z Prokurentem łącznie. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą 

działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę 

wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich 
decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.  

 

Członkowie Zarządu uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

 

W roku 2015 Spółka Infovide-Matrix S.A. prowadziła korporacyjną stronę internetową  

i zamieszczała na niej informacje, zgodnie z zakresem wskazanym w części II pkt 1 DPSN. 

 

 

V.     Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 

 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z ustawą  

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz  

z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji 

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 

wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr 209 poz. 1743) i w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.  Nr 209 poz. 1744). 

Od dnia 15 marca 2009 roku Spółka stosuje się do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 

wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 33, poz. 260) oraz w 

Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim 
(Dz. U. Nr 33, poz. 259)  

 

W Spółce obowiązują wewnętrzne procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.  

Sprawozdania finansowe sporządzane są przez MAKTE Rachunkowość Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. przy współpracy z  poszczególnymi Działami Spółki Dominującej, pod 

nadzorem Zarządu Spółki. Spółka stosuje zatwierdzoną politykę rachunkowości opisującą zasady 

wyceny aktów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 

 



 


