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OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt. 5) oraz § 71 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim Zarząd Termo-Rex  S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku. 

 

Wskazanie stosowanego zbioru zasad ładu korporacyjnego 

W 2018 roku Jednostka dominująca stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym w dniu 13 października 2015 roku przez Radę Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 26/1413/2015. Tekst Dobrych Praktyk 2016 jest opublikowany na stronie 

internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki 

Ponadto, informacja na temat stanu stosowania przez Termo-Rex rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych 

Praktykach 2016 dostępna jest na stronie korporacyjnej Termo-Rex w miejscu: http://www.termo-rex.pl/relacje-

inwestorskie/lad-korporacyjny/. 

 

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie spółka mogła się zdecydować dobrowolnie  

Termo-Rex   nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi określone w dokumencie „Dobre 

praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. 

 

Wskazanie wszelkich informacji o stosowanych przez spółkę praktykach w zakresie ładu korporacyjnego, 

wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym 

Termo-Rex   nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi określone w dokumencie „Dobre 

praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. 

 

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego od których odstąpiono 

 

Termo-Rex dokłada wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki 

Spółek notowanych na GPW 2016”. W 2018 roku Termo-Rex  odstąpiła od stosowania następujących zasad: 

I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, 

Komentarz spółki : Obecnie strona internetowa nie zawiera takich informacji. Spółka prowadzi prace w zakresie 

dostosowania strony internetowej w tym zakresie. 
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I.Z.1.8. Zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym 

przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. 

Komentarz spółki : Obecnie struktura strony internetowej nie zawiera zestawienia wybranych danych finansowych za 

ostatnie 5 lat działalności w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Spółka prowadzi 

prace w zakresie dostosowania strony internetowej w tym zakresie. 

 

I.Z.1.9. Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat 

obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w 

przeliczeniu na jedną akcję, 

Komentarz spółki : Obecnie struktura strony internetowej nie zawiera danych dotyczących dywidendy za ostatnie 5 lat. 

Spółka prowadzi prace w zakresie dostosowania strony internetowej w tym zakresie. 

 

I.Z.1.15. Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz 

jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek 

wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej 

realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, 

zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, 

Komentarz spółki : Spółka nie posiada takiego dokumentu i w najbliższym czasie nie planuje przystąpienia do jego 

sporządzenia. Dobór kadry nie jest uzależniony od płci, wieku i wykształcenia lecz merytorycznego przygotowania oraz 

doświadczenia tych osób. Ponadto skład Rady Nadzorczej Emitenta uzależniony jest od woli akcjonariuszy Spółki 

wyrażonej na Walnym Zgromadzeniu zaś skład Zarządu od woli Rady Nadzorczej. Nie można wykluczyć iż wyniki decyzji 

powyższych gremiów będą zgodne z rekomendacją. 

 

I.Z.1.19. Pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z 

odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie 

z zasadą IV.Z.13, 

Komentarz spółki : Obecnie strona internetowa nie zawiera takich informacji. Spółka prowadzi prace w zakresie 

dostosowania strony internetowej w tym zakresie. 

 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej 

strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę 

powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub 

charakter i zakres prowadzonej działalności. 
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Komentarz spółki : Akcje spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Spółka prowadzi 

stronę internetową w języku polskim i zamieszcza na niej w języku angielskim jedynie wybrane dokumenty i materiały 

korporacyjne. 

 

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do 

zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, 

wieku i doświadczenia zawodowego 

Komentarz spółki : Dobór członków zarządu i rady nadzorczej spółki nie jest uzależniony od płci, wieku 

 i wykształcenia ale od merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób. Ponadto skład organów Emitenta 

uzależniony jest od akcjonariuszy spółki. 

 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu 

powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej 

spółki 

Komentarz spółki : Obecnie strona internetowa nie zawiera takich informacji. Spółka prowadzi prace w zakresie 

dostosowania strony internetowej w tym zakresie. 

 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny 

 i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość 

raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. 

Komentarz spółki : W Spółce komórki nie wyodrębniono odrębnej struktury (funkcji) zajmującej się audytem 

wewnętrznym. 

 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej 

zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach 

praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

Komentarz spółki : W Spółce komórki nie wyodrębniono odrębnej struktury (funkcji) zajmującej się audytem 

wewnętrznym 

 

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu 

w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych 

związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w 

których są one notowane. 
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Komentarz spółki : Papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę nie są przedmiotem obrotu w innym kraju niż Polska 

czy też na różnych rynkach bądź w ramach różnych systemów prawnych. 

 

Zasada 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 sposób zapobiegania, identyfikacji  

i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w 

rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

Komentarz spółki : Obecnie w Spółce nie istnieją regulacje wewnętrzne określające kryteria i okoliczności,  

w których mogłoby dojść w Spółce do konfliktu interesów, czy też zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub 

możliwości jego zaistnienia. Spółka prowadzi prace w zakresie stworzenia takich regulacji. 

 

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki 

wynagrodzeń. 

Komentarz spółki : Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej 

i Zarządu. Spółka rozważa możliwość stworzenia takiej polityki i zasad w przyszłości. Rada Nadzorcza Emitenta 

otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenia 

pozostałych organów zarządzających jest ustanawiane indywidualnie w oparciu o sytuację rynkową, indywidualne 

negocjacje i wartość pracownika dla Spółki. Zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Emitenta, ustalanie 

zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki 

 

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko-  

i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące 

unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Komentarz spółki : Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej 

i Zarządu. Rada Nadzorcza Emitenta otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji zgodnie z uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. Wynagrodzenia pozostałych organów zarządzających jest ustanawiane indywidualnie w oparciu o 

sytuację rynkową, indywidualne negocjacje i wartość pracownika dla Spółki. 

 

 

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma 

zastosowanie zasada II.Z.7. 

Komentarz spółki : Zasada nie dotyczy Spółki. W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw 

wynagrodzeń. 
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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 : Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej 

i Zarządu. Rada Nadzorcza Emitenta otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji zgodnie z uchwałą Walnego 

zgromadzenia. Wynagrodzenia pozostałych organów zarządzających jest ustanawiane indywidualnie w oparciu  

o sytuację rynkową, indywidualne negocjacje i wartość pracownika dla Spółki. 
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OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO 

PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH 

 

Proce sporządzania sprawozdań finansowych regulowany jest przez: 

1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

2. Politykę rachunkowości   

3. Wewnętrzne unormowania w obszarze ewidencji księgowej, w tym zakresy obowiązków  służb księgowych 

System kontroli wewnętrznej Spółki jest procesem realizowanym w celu zapewnienia realizacji zadań w sposób 

efektywny, bezpieczny i zgodny z regulacjami.  Oparty jest o autokontrolę realizowaną przez wszystkich pracowników   

w zakresie powierzonych im obowiązków. Kontrola funkcjonalna realizowana jest w ramach obowiązków nadzoru przez 

Kierownika Działu Finansowo-Księgowego oraz innych kierowników w zakresie podległych im pracowników. Kontrola 

instytucjonalna prowadzona jest także w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015 oraz ISO 

27001:2017. Dodatkowy nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej  oraz skutecznością systemów kontroli 

wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem pełni zgodnie z zakresem swoich kompetencji Komitet 

Audytu funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej. 

W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany             

w przepisach i regulacjach zewnętrznych, poprzez zapewnienie służbom finansowo-księgowym stałego dostępu do 

branżowych serwisów informacyjnych oraz wsparcia kancelarii prawnej. W przypadku pojawienia się zmian, Spółka 

przygotowuje się do ich wprowadzenia poprzez wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia. Na bieżąco aktualizowane są 

również regulacje wewnętrzne Spółki celem dostosowania ich do zmieniających się przepisów. 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest w ramach służb finansowo-księgowych. Zespół 

specjalistów  odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdania finansowego, a merytoryczny nadzór  

i koordynacja procesu należą do Kierownika Działu Finansowo-Księgowego. Księgi rachunkowe prowadzone są technika 

komputerową przy wykorzystaniu oprogramowania Comarch Optima  składającego  się z modułów zapewniających 

kompleksowe obsług wszystkich procesów gospodarczych  prowadzonych w Spółce. Wdrożone w Spółce procedury  

w zakresie bezpieczeństwa informacji związane z ISO 2701, w tym Polityka bezpieczeństwa informacji, zapewniają 

ochronę danych zagregowanych w systemach komputerowych  przed zniszczeniem, modyfikacja lub ukryciem zapisów.  

Niezależny stały nadzór nad powyższym procesem sprawuje Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej, który dodatkowo 

czuwa nad wyborem biegłego rewidenta dokonującego przeglądu i badania sprawozdań finansowych w Grupie. Audytor 

jest kolejnym niezależnym podmiotem, który weryfikuje prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych.      

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych         

i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia. 

W Grupie funkcjonuje szereg procedur oraz wewnętrznych regulaminów, których celem jest zapewnienie skutecznej         

i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk. System ten realizowany jest głównie              

w oparciu o: 
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• Statut Termo-Rex, 

• Dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

•  Instrukcję obiegu dokumentów, 

• Zakresy obowiązków i uprawnień pracowników, 

• Procedurę podatkową. 

Proces ten realizowany jest również poprzez stosowanie przez spółki Grupy Kapitałowej jednolitych wzorców 

sprawozdań finansowych, badanie i przegląd sprawozdań finansowych kluczowych spółek Grupy przez tę samą firmę 

audytorską oraz proces autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych przed ich publikacją. 

Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych pełni Wiceprezes  Zarządu ds. Ekonomicznych. Za sporządzenie 

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest Kierownik  Działu Finansowo-

Księgowego jednostki dominującej, zaś za przygotowanie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy odpowiedzialność ponoszą Zarządy spółek objętych konsolidacją. 

W celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad rachunkowości przyjęta została przez Termo-Rex dokumentacja 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oparta na MSSF, która obowiązuje Termo-Rex  i podmioty Grupy (głównie      

w zakresie przygotowywania pakietów konsolidacyjnych, na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego). Na bieżąco prowadzony jest monitoring zmian MSSF celem aktualizacji Dokumentacji przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości oraz zakresu ujawnień zawartych w sprawozdaniach finansowych. 

Jednostka dominująca stosuje w sposób ciągły spójne zasady księgowe zgodne z MSSF do prezentacji danych 

finansowych w sprawozdaniach finansowych, raportach okresowych i innych raportach przekazywanych 

akcjonariuszom. Takie same zasady obowiązują w spółkach tworzących Grupę Kapitałową, dla których Termo-Rex  jest 

Jednostką dominującą. 

Dane ujawniane w sprawozdaniach finansowych wynikają z ewidencji księgowej Termo-Rex oraz dodatkowych 

informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Termo-Rex. Natomiast spółki Grupy Kapitałowej 

przekazują wymagane dane w formie pakietów sprawozdawczych, w celu sporządzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

Rada Nadzorcza dokonuje oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz powołała Komitet 

Audytu będący organem doradczym i opiniotwórczym. Głównym celem działania Komitetu Audytu jest  

wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego oraz dostarczanie Radzie Nadzorczej 

miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości 

finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Termo-Rex  poddaje swoje sprawozdania 

finansowe badaniu (sprawozdania roczne) oraz przeglądowi (sprawozdania półroczne) przez niezależnego biegłego 

rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Termo-Rex spośród firm audytorskich, w oparciu  

o rekomendacje Komitetu Audytu. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny rzetelności 

i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz potwierdzenia skuteczności systemu 

kontroli wewnętrznej   i zarządzania ryzykiem. 
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AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI 

 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji (w szt.) 

Rodzaj 
akcji 

Liczba głosów 
na WZ 
(w szt.) 

Udział  
w kapitale  

Udział  
w głosach  
na WZ 

JAWEL-CENTRUM 
sp. z o.o. 

43.842.000 (seria 
B1) 

na okaziciela 43.842.000 38,63% 26,81% 

50.000.000 (seria 
B2) 

imienne 
uprzywilejowane 

100.000.000 44,05% 61,16% 

93.842.000  143.842.000 82,68% 87,97% 

Pozostali akcjonariusze 
 

19.658.000 
(seria A, B1,D,E) 

na okaziciela 19.658.000 17,32% 12,03% 

Razem 113.500.000  163.500.000 100,00% 100,00% 

 
 

Termo-Rex  nie posiada szczegółowego zestawienia struktury akcjonariatu ujętego w grupie „pozostali akcjonariusze” 

na dzień kończący okres sprawozdawczy, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, ani na dzień przekazania 

niniejszego sprawozdania.  

W ostatnim roku obrotowym Termo-Rex nie otrzymała informacji o przekroczeniu progów procentowych ogólnej liczby 

głosów określonych w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

Jedynym akcjonariuszem  Termo-Rex  posiadającym zarówno na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak i na dzień sporządzenia 

i publikacji niniejszego sprawozdania liczbę akcji stanowiącą co najmniej 5% kapitału zakładowego  tj. 93 842 tys. zł. 

 i jednocześnie  143 842 tys. głosów na Walnym Zgromadzeniu jest Jawel-Centrum sp. z o.o. 

 

POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DAJĄCYCH SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE 

Termo-Rex  nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby szczególne uprawnienia kontrolne wobec Spółki.  

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu takie jak ograniczenia prawa głosu poprzez 

posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, 

zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od 

posiadania papierów wartościowych. 
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OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Nie istnieją żadene ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH 

UPRAWNIEŃ 

 

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków zarządu 

Zarząd składa się od jednego do pięciu Członków. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. 

Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie  

z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę 

Nadzorczą  

 

Kompetencje zarządu 

Zarząd działa w oparciu o przepisy prawa, Statut i Regulamin Zarządu, który jest uchwalany przez Zarząd 

 i zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem,  

a także wytycza kierunki strategiczne, określa cele i zadania oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych dla innych organów Spółki. Zarząd zarządza Spółką bezpośrednio poprzez podejmowane uchwały, inne 

formy podejmowanych decyzji.  

Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, zgodnie z funkcją określoną przez Radę Nadzorczą, w Uchwale  

o powołaniu do składu Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje całokształt działalności Spółki, kieruje pracą Zarządu. Prezes 

Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy sprawowanie 

bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych komórek organizacyjnych należących do Pionu Prezesa Zarządu, zgodnie 

z obowiązującym schematem organizacyjnym. Wiceprezesi Zarządu nadzorują całokształt działalności Spółki,  

a w szczególności nadzorują pracę komórek organizacyjnych należących do podległego im pionu. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu  

i mogą być powzięte jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Zarządu w posiedzeniu w formie telekonferencji lub wideokonferencji. 

Uchwały Zarządu są protokołowane. 

 

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem Termo-Rex w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 osób. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje 

prawa i obowiązki osobiście. Powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. 

Członków Rady Nadzorczej  powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na 

piśmie Zarządowi na adres siedziby Spółki.  
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W Radzie Nadzorczej  -  co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, powinno spełniać wymogi przewidziane dla 

niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli 

dyrektorów niewykonawczych lub będących Członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 

(2005/162/WE), z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW. 

Kandydat na niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, 

pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej 

niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Spółkę.  

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo 

mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

 

Kompetencje rady nadzorczej 

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy prawa, Statut, Kodeks Spółek Handlowych i Regulamin Rady Nadzorczej, 

który jest przez nią uchwalany. Kompetencje Rady Nadzorczej zostały określone w Statucie Spółki.  

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację 

przedsiębiorstwa Spółki. 

2.  powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,  

3. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów  Członka Zarządu lub całego Zarządu, 

4. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu 

nie mogących sprawować swoich czynności, 

5. zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia 

 i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu z zastrzeżeniem kompetencji Walnego 

Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów, 

6. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, któremu zostanie powierzone badanie 

sprawozdań finansowych Spółki, 

7. ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, 

8. ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 

9. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 7 i 8 

powyżej, 

10. opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, 

11. podejmowanie uchwał w sprawie nabyci i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału   

w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, 

12. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela Członkowi Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach 



 

 
 

   

Oświadczenie Termo-Rex S.A. w sprawie ładu korporacyjnego za 2018 rok.       
 

11 

spółek, w których Termo-Rex posiada udziały lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. 

 

Opis zasad zmian statutu spółki 

Zmiana Statutu Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie wymaga wydania przez 

właściwy sąd postanowienia o wpisie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana Statutu polegająca na istotnej 

zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 §1 K.s.h.) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się 

na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 

 SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA, JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW 

AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA 

 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia 

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Termo-Rex  oraz jego uprawnienia zawarte są w Statucie oraz 

Regulaminie Walnego Zgromadzenia Termo-Rex. 

Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Walne Zgromadzenie odbywa się  

w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach, w Warszawie  lub w siedzibie Termo-Rex . 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Termo-Rex  oraz w formie 

raportu bieżącego. Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Termo-Rex oraz przesłanie raportu bieżącego, 

dokonywane są, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Osoby lub organ inny niż Zarząd, 

zwołujące samodzielnie Walne Zgromadzenie, niezwłocznie powiadamiają Zarząd Termo-Rex, przedkładając na piśmie 

lub w postaci elektronicznej stosowną uchwałę lub oświadczenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, 

projekty uchwał oraz uzasadnienia. Jeśli zwołującymi są Akcjonariusze - dostarczają również dokumenty potwierdzające 

legitymację do zwołania Walnego Zgromadzenia. Zarząd dokonuje wszelkich czynności określonych prawem w celu 

skutecznego odbycia Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego 

Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępca 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który 

zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie 

spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub Kodeks spółek 

handlowych nie ustanawiają innych warunków dla podjęcia danej uchwały. Przebieg Walnego Zgromadzenia 

rejestrowany jest w systemie audio-video i transmitowany on-line, a jego elektroniczny zapis publikowany jest na stronie 

internetowej Termo-Rex. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 
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Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków, 

2. Podział zysków lub pokrycie strat, 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

4. Zmiana Statutu Spółki, 

5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

6. Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz określenie sposobu 

 i warunków umorzenia akcji, 

7. Połączenie, podział i przekształcenie Spółki, 

8. Rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 

10. Ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, 

11.  Emisja obligacji, 

 

Prawa akcjonariuszy 

Prawa akcjonariuszy Termo-Rex zawarte są w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Termo-Rex mają m. 

in. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie również na 

wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 

Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty 

uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub w sprawach, które mają być 

wprowadzone do porządku obrad, należy składać Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do żądania należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające legitymację osób do działania. 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać 

zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje  

w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed 

terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Termo-Rex projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Termo-Rex niezwłocznie 

ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 
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Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 

do porządku obrad. Projekty uchwał oraz wnioski składane w trakcie Walnego Zgromadzenia powinny być 

sformułowane na piśmie. 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 

przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą 

Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – „record date”), które: 

−−  w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela – zgłosiły podmiotowi prowadzącemu 

rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie 

później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu „record date” żądanie wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa  w Walnym Zgromadzeniu, 

−−  w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – złożyły dokumenty akcji w 

Spółce nie później niż w dniu „record date” i nie odebrały ich przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może 

być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej 

mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy na 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W 

zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed 

upływem dnia „record date”, 

−−  w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników  

i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu – wpisane są do księgi akcyjnej w dniu „record date”. 

Akcjonariusze mogą zapoznać się z listą uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, która zostanie 

wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia oraz  mogą żądać 

odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto, każdy Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy 

uprawnionych, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie nieprzekraczającym trzech osób. 

Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym 

Zgromadzeniu, Lista Obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 

trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego Członka tej komisji. 

Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne zarządza 

się przy wyborach, w sprawach osobowych, nad wnioskami pociągnięcia do odpowiedzialności Członków organów lub 

likwidatorów. Głosowanie tajne należy także zarządzić na żądanie choćby jednego obecnego Akcjonariusza. 
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OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ 

ICH KOMITETÓW 

 

 

Zarząd 

Zarząd Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

postanowień Statutu  oraz postanowień Regulaminu Zarządu. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie 

Zarządu kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., Regulaminie Zarządu i Statucie Spółki. 

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: ustalenie regulaminu 

organizacyjnego określającego organizację Spółki, ustanawianie prokury, zbywanie i nabywanie nieruchomości, sprawy 

w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, wystawianie weksli, ustalanie Regulaminu 

funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. 

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, lub na wniosek jednego z Członków Zarządu  

w każdym czasie, a także na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli 

 i podpisywania w imieniu Termo-Rex   wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka 

Zarządu łącznie z prokurentem. W umowie między Termo-Rex  a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza. 

Skład osobowy Zarządu Termo-Rex SA na dzień 31.12.2018 r.  

Prezes Zarządu – Jacek Jussak 
Wiceprezes Zarządu – Barbara Krakowska 
Wiceprezes Zarządu – Jarosław Żemła 
 

W 2018 roku  nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Termo-Rex SA. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 maja 2018 roku 

powołana Pana Jarosława Żemła do Zarządu Termo-Rex SA powierzając mu równocześnie obowiązki  Wiceprezesa 

Zarządu ds. operacyjnych. Zmiany w składzie Zarządu Termo-Rex SA po dniu kończącym okres sprawozdawczy nie 

wystąpił. 

 

 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak 

delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych. Członkowie 

Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania 

posiedzenia przez Przewodniczącego – jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze 

posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek 

zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć 

się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością 
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głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej Członków. 

Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie 

Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a żaden z Członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na 

najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Dopuszcza się również możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej  

w posiedzeniu w formie telekonferencji lub wideokonferencji, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach 

personalnych lub na wniosek choćby jednej z osób uprawnionych do głosowania. Uchwały Rady Nadzorczej są 

protokołowane. 

Zgodnie z § 27 Statutu Spółki ustalanie wynagrodzenia Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Termo-Rex   i jego zmiany 

Skład osobowy Rady Nadzorczej  Termo-Rex SA na dzień 31.12.2018 r.  

Tomasz Obarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Tomasz Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
Marek Tatar – Członek Rady Nadzorczej, 
Mariola Mendakiewicz – Członek Rady Nadzorczej, 
Anna Antonik – Członek Rady Nadzorczej.  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2018 roku dokonało zmian w składzie Rady 

Nadzorczej Spółki odwołując z tym dniem Panią Katarzynę Leda oraz Pana Jarosława Skrago ze składu organu 

nadzorczego Spółki, powołując równocześnie Panią Annę Antonik oraz Pana Marka Tatar na członków Rady Nadzorczej 

Termo-Rex SA. Zmiany w Radzie Nadzorczej Termo-Rex SA po dniu kończącym okres sprawozdawczy nie wystąpiły 

 

Komitety Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków Komitet Audytu i może wybierać inne komitety. Członek Rady może 

uczestniczyć w więcej niż jednym komitecie. W skład komitetów wchodzi co najmniej trzech Członków, przy czym  

w Komitecie Audytu co najmniej jeden z nich musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 

finansowej oraz być osobą, która: 

−−  nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej, 

−−  w ostatnich 3 latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania 

finansowego Spółki wykonując w Spółce czynności rewizji finansowej 

−−  nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, ani nie jest związana  

z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, ani osobą 

wykonującą w Spółce czynności rewizji finansowej, ani nie zatrudniała do wykonywania czynności rewizji 

finansowej takich osób. 
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Komitet Audytu 

Powołany jest w celu wspomagania Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego oraz dostarczania Radzie 

miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości 

finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Ma charakter doradczy i opiniodawczy. W skład Komitetu 

wchodzi przynajmniej trzech Członków, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa         

Termo-Rex. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub 

badania sprawozdań finansowych. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna 

od Termo-Rex. 

Do podstawowych zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

−−  monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

−−  monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrzne i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

−−  wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,  

z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli 

przeprowadzonej w firmie audytorskiej, 

−−  kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności  

w przypadku, gdy na rzecz Termo-Rex świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie 

−−   informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Termo-Rex o wynikach 

badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej 

w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania, 

−−  dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 

dozwolonych usług niebędących badaniem (na uzasadniony wniosek Termo-Rex), 

−−  opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, 

−−  opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 

badaniem, 

−−  określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Termo-Rex, 

−−  przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi,  

o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rekomendacji 

dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z ww. politykami, 

−−  przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej            

w Termo-Rex. 

Komitet przedkłada wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu,     

w terminie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań. Komitet składa Radzie 

Nadzorczej roczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności. 

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

W okresie od 01.01.2018 roku do 11.06.2018 roku w skład Komitetu Audytu powołanego uchwałą Rady Nadzorczej 
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numer 3/201/2017 z dnia 25.10.2017 roku wchodzili: 

Pani Mariola Mendakiewicz – Przewodnicząca Komitetu Audytu 
Pan Tomasz Kamiński – Członek Komitetu Audytu 
Pani Katarzyna Leda  - Członek Komitetu Audytu 
 

Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 11.06.2018 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej 

Spółki. Odwołano Panią Katarzynę Leda oraz Pana Jarosława Skrago powołując równocześnie Panią Annę Antonik oraz 

Pana Marka Tatar na członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.06.2018 roku powołała Komitet Audytu w następującym składzie: 

Anna Antonik – Przewodnicząca Komitetu Audytu 
Mariola Mendakiewicz – Członek Komitetu Audytu 
Marek Tatar – Członek Komitetu Audytu. 
 

Członkiem Komitetu Audyty Rady Nadzorczej Termo-Rex posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 

lub badania sprawozdań finansowych są: 

Pani Anna Antonik –  Przewodnicząca Komitetu Audytu, osoba spełniająca ustawowe kryteria niezależności, biegły 

rewident, posiada wykształcenie wyższe, techniczne (Politechnika Śląska). Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu  

w Kancelarii Audytorskiej 2A sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

Pani Mariola Mendakiewicz – członek Komitetu Audytu, osoba spełniająca ustawowe wymogi niezależności, biegły 

rewident, posiada wykształcenie wyższe techniczne (politechnika Śląska). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe 

w realizacji zadań wykonywanych przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Ekonomicznego  

Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Termo-Rex posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży jest 

Pan Marek Tatar – Członek Komitetu Audytu, osoba spełniająca ustawowe kryteria niezależności, radca prawny, 

absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada 19 letnie 

doświadczenie zawodowe w ramach doradztwa w zakresie rynku kapitałowego, prawa instytucji i usług finansowych. 

Doradza spółkom publicznym w pełnej sferze ich działalności, szczególnie w aspektach związanych z udziałem na 

rynkach kapitałowych. Świadczy również usługi podstawowego (ogólnego) doradztwa na rzecz przedsiębiorców.  

W 2018 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Termo-Rex odbył sześć posiedzeń, które poświęcił wykonywaniu 

obowiązków Komitetu. 
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POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ  

 

W Termo-Rex funkcjonuje „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz polityka świadczenia dozwolonych usług 

niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci” 

(„Polityka”), która została ustanowiona przez Komitet Audytu dla Termo-Rex  zgodnie z ww. polityką: 

1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki, 

po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu. 

2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej z uwzględnieniem zasad bezstronności  

i niezależności biegłych rewidentów. 

3. Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania wymagań 

ofertowych, a następnie rekomendacji, kierują się następującymi kryteriami: 

−−  niezbędny nakład pracy biegłego rewidenta, 

−−  znajomość branży i dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych 

spółek o podobnym profilu działalności, 

−−  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie indywidualne osób bezpośrednio zaangażowanych 

 w prowadzone badanie, 

−−  reputacja firmy audytorskiej na rynkach finansowych 

−−  cena zaproponowana przez firmę audytorską, 

−−  potwierdzenie niezależności firmy audytorskiej, 

4. Postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej powinno być rozpoczęte i przeprowadzone  

w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych 

Termo-Rex (wskazany jest wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdania 

finansowego do końca II kwartału roku obrotowego podlegającego badaniu). 

5. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. 

6. Rada Nadzorcza rekomenduje dążenie do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej 

oraz wybranych kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej było badane przez tą samą firmę audytorską. 

7. W przypadku wyboru jednej firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych kilku spółek  

w Grupie Kapitałowej, Rada Nadzorcza powinna rekomendować Zarządowi podjęcie negocjacji, w celu 

optymalizacji kosztów badania sprawozdania finansowego Spółki. 

8. Wybór firmy audytorskiej jest dokonywany w następstwie określonej procedury wyboru, opisanej 

 w przyjętej Polityce. 

9. Spółka (niezwłocznie) informuje KNF o fakcie wyboru firmy audytorskiej. 

10. Okresy współpracy (rotacja) z firmą audytorską w przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa  

o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata,         

z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy, 

−−  maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez jedną firmę 

audytorską nie może przekraczać 5 lat, 

−−  kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Termo-Rex w okresie dłuższym niż 5 

lat. Może on ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie 3 lat od zakończenia ostatniego badania 

ustawowego. 
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W analizowanym okresie sprawozdawczym nie były świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdania 

finansowe Termo-Rex dozwolone usługi niebędące badaniem. 

 

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Termo-Rex oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok 2018 jest ATAC Audytorzy i Partnerzy  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyboru firmy audytorskiej dokonała w dniu 25 października 2017 roku Rada 

Nadzorcza Termo-Rex. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej została sporządzona          

w następstwie zorganizowanej procedury, spełniającej obowiązujące kryteria. 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Jussak   Barbara Krakowska   Jarosław Żemła    

Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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