OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (z późn.
zm.) oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Boryszew S.A.
przedstawia Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 roku.
Boryszew Spółka Akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podlegała w 2016
roku zasadom ładu korporacyjnego, które zostały określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW 2016” (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z 13 października 2015 roku). Zbiór zasad dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka stara się dołożyć wszelkich możliwych starań, aby stosować zasady ładu korporacyjnego we wszystkich
obszarach działalności.
Ponadto, w celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Spółka zapewnia szybki i bezpieczny
dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom za pomocą zarówno tradycyjnych jak
i nowoczesnych technologii publikowania informacji o Spółce w możliwie najszerszym stopniu.
WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA BORYSZEW S.A. ORAZ MIEJSCA
GDZIE TEKST ZASAD JEST DOSTĘPNY ORAZ WSKAZANIE ZAKRESU, W JAKIM SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD
POSTANOWIEŃ

ZBIORU

ZASAD

ŁADU

KORPORACYJNEGO

Z

PODANIEM

PRZYCZYN

TEGO

ODSTĄPIENIA.
W 2016 roku Spółka przestrzegała ogółu zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016”, z wyłączeniem wskazanych poniżej zasad/rekomendacji z zastrzeżeniem
jednak, iż część zasad od stosowania, których Spółka odstąpiła w 2016, na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania była przyjęta do stosowania. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od stosowania zostały
opisane w dedykowanym oświadczeniu udostępnionym na stronie internetowej Spółki. www.boryszew.com.pl

Rekomendacja / Zasada

Wyjaśnienie niestosowania

Uwagi

określonych zasad w 2016 rok
I.R.4

Spółka powinna dokładać starań, w

Spółka uznaje komentowaną

Na dzień publikacji

tym z odpowiednim wyprzedzeniem

zasadę za dobrą praktykę

raportu zasada jest

podejmować wszelkie czynności

korporacyjną i planuje jej

stosowana.

niezbędne dla sporządzenia raportu

stosowanie. Ze względu na

okresowego, by umożliwiać

wielkość Grupy Kapitałowej Spółka

inwestorom zapoznanie się z

nie była w stanie w 2016 roku

osiągniętymi przez nią wynikami

publikować raportów okresowych

finansowymi w możliwie najkrótszym

w możliwie najkrótszym czasie po

czasie po zakończeniu okresu

zakończeniu okresu

sprawozdawczego.

sprawozdawczego.
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I.Z.1.3.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę

Spółka uznaje komentowaną

Na dzień publikacji

internetową i zamieszcza na niej,

zasadę za dobrą praktykę

raportu zasada jest

w czytelnej formie i wyodrębnionym

korporacyjną i planuje jej

stosowana.

miejscu, oprócz informacji

stosowanie. W 2016 roku na stronie

wymaganych przepisami prawa

internetowej Spółki nie zostały

schemat podziału zadań

zamieszczone takie informacje.

i odpowiedzialności pomiędzy

Wymagało to przebudowy strony

członków zarządu, sporządzony

internetowej.

zgodnie z zasadą II.Z.1
I.Z.1.8.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę

W 2016 roku na stronie internetowej

Na dzień publikacji

internetową i zamieszcza na niej, w

Spółki nie zostały zamieszczone

raportu zasada jest

czytelnej formie i wyodrębnionym

takie informacje. Wymagało to

stosowana.

miejscu, oprócz informacji

przebudowy strony internetowej.

wymaganych przepisami prawa
zestawienia wybranych danych
finansowych spółki za ostatnie 5 lat
działalności, w formacie
umożliwiającym przetwarzanie tych
danych przez ich odbiorców.
I.Z.1.9.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę

W 2016 roku na stronie internetowej

Na dzień publikacji

internetową i zamieszcza na niej, w

Spółki nie zostały zamieszczone

raportu zasada jest

czytelnej formie i wyodrębnionym

takie informacje. Wymagało to

stosowana.

miejscu, oprócz informacji

przebudowy strony internetowej.

wymaganych przepisami prawa
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
I.Z.1.10.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę

W 2016 roku na stronie internetowej

Na dzień publikacji

internetową i zamieszcza na niej,

Spółki nie zostały zamieszczone

raportu zasada jest

w czytelnej formie i wyodrębnionym

takie informacje. Wymagało to

stosowana.

miejscu, oprócz informacji

przebudowy strony internetowej.

wymaganych przepisami prawa

prognozy finansowe – jeżeli
spółka podjęła decyzję o ich
publikacji - opublikowane
w okresie co najmniej ostatnich
5 lat, wraz z informacją o stopniu
ich realizacji
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I.Z.1.15.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę

W 2016 roku na stronie internetowej

Na dzień publikacji

internetową i zamieszcza na niej, w

Spółki nie zostały zamieszczone

raportu zasada jest

czytelnej formie i wyodrębnionym

takie informacje. Wymagało to

stosowana.

miejscu, oprócz informacji

przebudowy strony internetowej.

wymaganych przepisami prawa
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
I.Z.1.16.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę

W 2016 roku na stronie internetowej

Na dzień publikacji

internetową i zamieszcza na niej,

Spółki nie zostały zamieszczone

raportu zasada jest

w czytelnej formie i wyodrębnionym

takie informacje. Wymagało to

stosowana.

miejscu, oprócz informacji

przebudowy strony internetowej.

wymaganych przepisami prawa
informację na temat planowanej
transmisji obrad walnego
zgromadzenia - nie później niż w
terminie 7 dni przed datą walnego
zgromadzenia
I.Z.1.20.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę

Spółka nie rejestrowała dotychczas

internetową i zamieszcza na niej, w

przebiegu obrad Walnego

czytelnej formie i wyodrębnionym

Zgromadzenia w formie audio lub

miejscu, oprócz informacji

video. Z uwagi na nierejestrowanie

wymaganych przepisami prawa zapis

przebiegu obrad walnego

przebiegu obrad walnego

zgromadzenia w inny sposób niż

zgromadzenia, w formie audio lub

poprzez sporządzenie wymaganego

wideo

przepisami prawa protokołu, Spółka
nie zamieszcza na swojej stronie
internetowej zapisu przebiegu
obrad walnego zgromadzenia,
w formie audio lub wideo.
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II.Z.1.

Wewnętrzny podział

Wewnętrzny podział

Na dzień publikacji

odpowiedzialności za poszczególne

odpowiedzialności za poszczególne

raportu powyższa Zasada

obszary działalności spółki pomiędzy

obszary działalności spółki przez

jest przez Spółkę

członków zarządu powinien być

członków Zarządu pełniących

stosowana.

sformułowany w sposób

jednocześnie funkcje kierownicze

jednoznaczny i przejrzysty, a

określa Zarząd w Regulaminie

schemat podziału dostępny na

Organizacyjnym. W 2016 roku

stronie internetowej spółki

schemat podziału nie był dostępny
na stronie internetowej spółki.

II.Z.3.

Przynajmniej dwóch członków rady

Obecnie w skład Rady Nadzorczej

nadzorczej spełnia kryteria

wchodzi jeden członek niezależny.

niezależności, o których mowa w

Do dnia 15 czerwca 2016 roku w

zasadzie II.Z.4.

skład Rady Nadzorczej wchodziło
dwóch członków niezależny. Należy
nadmienić, że adresatem zasady
jest Walne Zgromadzenie, które
dokonuje wyboru członków Rady
Nadzorczej. Spółka nie może
zagwarantować, że w przyszłości
akcjonariusze, głosujący w ramach
Walnego Zgromadzenia, będą
zawsze wybierać Radę Nadzorczą
w składzie, w którym dwóch
członków będzie niezależnych.

II.Z.4.

II.Z.5.

W zakresie kryteriów niezależności

Spółka uznaje komentowaną

członków rady nadzorczej stosuje się

zasadę za dobrą praktykę

Załącznik II do Zalecenia Komisji

korporacyjną. Wybór członków rady

Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15

nadzorczej Spółki uzależniony jest

lutego 2005 r. dotyczącego roli

od decyzji akcjonariuszy

dyrektorów niewykonawczych lub

głosujących w ramach walnego

będących członkami rady nadzorczej

zgromadzenia, stąd Spółka nie

spółek giełdowych i komisji rady

może zagwarantować, że zostanie

(nadzorczej).

przyjęta także w przyszłości.

Członek rady nadzorczej przekazuje

Powyższe odstępstwo miało

Na dzień publikacji

pozostałym członkom rady oraz

charakter przejściowy. Spółka

raportu zasada jest

zarządowi spółki oświadczenie o

dołoży starań, aby na najbliższym

stosowana.

spełnianiu przez niego kryteriów

posiedzeniu Rady Nadzorczej

niezależności określonych w

rozpatrzona została sprawa

zasadzie II.Z.4.

przekazania pozostałym członkom
Rady oraz Zarządowi Spółki
oświadczenie o spełnianiu przez
członka rady nadzorczej kryteriów
niezależności określonych
w zasadzie II.Z.4. Obecni
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członkowie rady nadzorczej Spółki,
spełniający kryteria niezależności,
zobowiązali się do niezwłocznego
powiadomienia Spółki o każdej
zmianie stanu faktycznego lub
prawnego, mającego lub mogącego
mieć wpływ na treść złożonego
oświadczenia o spełnianiu kryteriów
niezależności.
II. Z.7.

II.Z.8.

W zakresie zadań i funkcjonowania

W obecnym składzie Rada

komitetów działających w radzie

Nadzorcza liczy pięciu członków

nadzorczej zastosowanie mają

i pełni zadania komitetu audytu.

postanowienia Załącznika I do

W związku z tym Spółka stosuje

Zalecenia Komisji Europejskiej,

postanowienia Załącznika I do

o którym mowa w zasadzie II.Z.4.

Zalecenia Komisji Europejskiej

W przypadku gdy funkcję komitetu

z dnia 15 lutego 2005 r.,

audytu pełni rada nadzorcza,

dotyczącego roli dyrektorów

powyższe zasady stosuje się

niewykonawczych (...) jedynie

odpowiednio.

w ograniczonym zakresie.

Przewodniczący komitetu audytu

W obecnym składzie Rada

spełnia kryteria niezależności

Nadzorcza liczy pięciu członków

wskazane w zasadzie II.Z.4.

i pełni zadania komitetu audytu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
nie spełnia kryteriów niezależności
wskazanych w zasadzie II.Z.4.

II.Z.11.

Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje

Spółka uznaje za dobrą praktykę

sprawy mające być przedmiotem

obowiązek opiniowania przez radę

uchwał walnego zgromadzenia.

nadzorczą spraw mających być
przedmiotem uchwał walnego
zgromadzenia. Zgodnie jednak ze
Statutem Spółki oraz przyjętą
praktyką, dotyczy to wyłącznie
spraw wnoszonych do porządku
obrad walnego zgromadzenia przez
zarząd, a nie uprawnionych
akcjonariuszy. Sprawia to, że
Spółka decyduje się na odstąpienie
od stosowanej zasady.

III.R.1.

Spółka wyodrębnia w swojej

Rekomendacja nie jest stosowana.

Na dzień publikacji

strukturze jednostki odpowiedzialne

Zarząd Spółki odpowiada za jej

raportu zasada jest

za realizację zadań w

działalność operacyjną, w tym także

stosowana.

poszczególnych systemach lub

za kontrolę wewnętrzną procesów,

funkcjach, chyba że wyodrębnienie

zarządzanie ryzykiem oraz nadzór

jednostek organizacyjnych nie jest

zgodności działalności z prawem
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uzasadnione z uwagi na rozmiar lub

(compliance). Zadanie związane

rodzaj działalności prowadzonej

z tymi obszarami odpowiedzialności

przez spółkę.

są realizowane przez poszczególne
komórki organizacyjne zgodnie z
ustalonym przez Zarządu Spółki
zakresem zadań i obowiązków.
W ocenie Spółki są wystarczające
z punktu widzenia jej działalności,
dla zapewnienia bezpieczeństwa w
obszarach zdefiniowanych ryzyk.

III.Z.1.

Za wdrożenie i utrzymanie

W 2016 roku w Spółce nie było

Na dzień publikacji

skutecznych systemów kontroli

sformalizowanego systemu kontroli

raportu zasada jest

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,

wewnętrznej, compliance oraz

stosowana.

compliance oraz funkcji audytu

audytu wewnętrznego. Funkcje

wewnętrznego odpowiada zarząd

audytu realizowane są przez

spółki

poszczególne komórki
organizacyjne zgodnie z ustalonym
przez Zarządu Spółki zakresem
zadań i obowiązków. W ocenie
Spółki są wystarczające z punktu
widzenia jej działalności, dla
zapewnienia bezpieczeństwa w
obszarach zdefiniowanych ryzyk.

III.Z.2.

Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3,

W 2016 roku w Spółce nie

Na dzień publikacji

osoby odpowiedzialne za

stosowano powyższej zasady –

raportu zasada jest

zarządzanie ryzykiem, audyt

wyjaśnienie w komentarzu do

stosowana.

wewnętrzny i compliance podlegają

zasady nr III.Z.1.

bezpośrednio prezesowi lub innemu
członkowi zarządu, a także mają
zapewnioną możliwość raportowania
bezpośrednio do rady nadzorczej lub
komitetu audytu
III.Z.3.

W odniesieniu do osoby kierującej

W 2016 roku w Spółce nie

Na dzień publikacji

funkcją audytu wewnętrznego i

stosowano powyższej zasady –

raportu zasada jest

innych osób odpowiedzialnych za

wyjaśnienie w komentarzu do

stosowana.

realizację jej zadań zastosowanie

zasady nr III.Z.1.

mają zasady niezależności określone
w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach
praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego
III.Z.4.

Co najmniej raz w roku osoba

W 2016 roku w Spółce nie

Na dzień publikacji

odpowiedzialna za audyt wewnętrzny

stosowano powyższej zasady, z

raportu zasada jest

(w przypadku wyodrębnienia

stosowana.
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w spółce takiej funkcji) i zarząd

uwagi na niepełne stosowanie

przedstawiają radzie nadzorczej

przez Spółkę zasady nr III.Z.1.

własną ocenę skuteczności
funkcjonowania systemów i funkcji,
o których mowa w zasadzie III.Z.1,
wraz z odpowiednim sprawozdaniem
III.Z.5.

Rada nadzorcza monitoruje

Spółka nie stosowała powyższej

Na dzień publikacji

skuteczność systemów i funkcji,

zasady. Z uwagi na niepełne

raportu zasada jest

o których mowa w zasadzie III.Z.1,

stosowanie przez Spółkę zasady nr

stosowana.

w oparciu między innymi o

III.Z.1., w 2016 roku stosowanie

sprawozdania okresowo dostarczane

przedmiotowej zasady przez Radę

jej bezpośrednio przez osoby

Nadzorczą nie było możliwe.

odpowiedzialne za te funkcje oraz
zarząd spółki, jak również dokonuje
rocznej oceny skuteczności
funkcjonowania tych systemów i
funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1.
W przypadku gdy w spółce działa
komitet audytu, monitoruje on
skuteczność systemów i funkcji,
o których mowa w zasadzie III.Z.1,
jednakże nie zwalnia to rady
nadzorczej z dokonania rocznej
oceny skuteczności funkcjonowania
tych systemów i funkcji
IV.R.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na

W 2016 roku Spółka nie stosowała

strukturę akcjonariatu lub zgłaszane

rekomendacji. Wdrożenie

spółce oczekiwania akcjonariuszy, o

rekomendacji w chwili obecnej

ile spółka jest w stanie zapewnić

niesie za sobą ryzyko związane

infrastrukturę techniczną niezbędna

m.in. z jakością przekazu,

dla sprawnego przeprowadzenia

opóźnieniami w przesyle danych

walnego zgromadzenia przy

itp., a także podważania

wykorzystaniu środków komunikacji

skuteczności podjętych przez

elektronicznej, powinna umożliwić

Walne Zgromadzenie Uchwał.

akcjonariuszom udział w walnym

Spółka nie wyklucza wdrożenia tej

zgromadzeniu przy wykorzystaniu

zasady w przyszłości.

takich środków
IV.Z.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na

Niestosowanie tej zasady

strukturę akcjonariatu spółki, spółka

podyktowane jest względami

zapewnia powszechnie dostępną

technicznymi i finansowymi

transmisję obrad walnego

związanymi z ewentualnym

zgromadzenia w czasie rzeczywistym

wdrożeniem tej zasady, sprawia to,
że Spółka decyduje się na
odstąpienie od stosowanej zasady.
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W ocenie Spółki powszechnie
dostępna transmisja obrad walnego
zgromadzenia w czasie
rzeczywistym nie jest oczekiwana
przez akcjonariuszy. Obecna forma
dokumentowania obrad Walnego
Zgromadzenia pozwalała na
zachowanie transparentności i
ochrony praw akcjonariuszy.
Ponadto, informacje dotyczące
podejmowanych uchwał Spółka
przekazuje w formie raportów
bieżących, a także publikuje na
stronie internetowej
www.boryszew.com.pl
IV.Z.6.

Spółka dokłada starań, aby

W 2016 roku Spółka deklarowała

Na dzień publikacji

odwołanie walnego zgromadzenia,

stosowanie przedmiotowej zasady

raportu zasada jest

zmiana terminu lub zarządzenie

w odniesieniu do decyzji

stosowana.

przerwy w obradach nie

podejmowanych przez Zarząd w

uniemożliwiały lub nie ograniczały

zakresie wskazanym w zasadzie, tj.

akcjonariuszom wykonywania prawa

odwołania, zmiany terminu lub

do uczestnictwa w walnym

przerwy w obradach Walnego

zgromadzeniu

Zgromadzenia. Jeśli jednak
przedmiotowe decyzje
podejmowane będą przez inne
uprawnione podmioty, na podstawie
przepisów prawa, Spółka nie może
zagwarantować stosowania
niniejszej zasady.

IV.Z.9.

Spółka dokłada starań, aby projekty

Spółka uznaje za dobrą praktykę

Na dzień publikacji

uchwał walnego zgromadzenia

obowiązek uzasadniania projektów

raportu zasada jest

zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi

uchwał walnego zgromadzenia.

stosowana.

to akcjonariuszom podjęcie uchwały z

Wykonanie wskazanego w tej

należytym rozeznaniem. W

zasadzie obowiązku możliwe jest

przypadku, gdy umieszczenie danej

wyłącznie w sytuacji, gdy Spółka

sprawy w porządku obrad walnego

dysponuje danymi pozwalającymi

zgromadzenia następuje na żądanie

na przekazanie uzasadnienia lub

akcjonariusza lub akcjonariuszy,

informacji, które zapewnią podjęcie

zarząd lub przewodniczący walnego

uchwały z należytym rozeznaniem.

zgromadzenia zwraca się o

Sprawia to, że Spółka decyduje się

przedstawienie uzasadnienia

na odstąpienie od stosowania

proponowanej uchwały. W istotnych

niniejszej zasady.

sprawach lub mogących budzić
wątpliwości akcjonariuszy spółka
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przekaże uzasadnienie, chyba że w
inny sposób przedstawi
akcjonariuszom informacje, które
zapewnią podjęcie uchwały z
należytym rozeznaniem
V.Z.5.

Przed zawarciem przez spółkę

W 2016 roku wewnętrzne

Na dzień publikacji

istotnej umowy z akcjonariuszem

dokumenty spółki nie określały

raportu zasada jest

posiadającym co najmniej 5% ogólnej

kompetencji rady nadzorczej do

stosowana.

liczby głosów w spółce lub

wyrażania zgody na określone

podmiotem powiązanym zarząd

umowy zawierane przez Spółkę

zwraca się do rady nadzorczej o

z podmiotami powiązanymi.

wyrażenie zgody na taką transakcję.
Rada nadzorcza przed wyrażeniem
zgody dokonuje oceny wpływu takiej
transakcji na interes spółki.
Powyższemu obowiązkowi nie
podlegają transakcje typowe i
zawierane na warunkach rynkowych
w ramach prowadzonej działalności
operacyjnej przez spółkę z
podmiotami wchodzącymi w skład
grupy kapitałowej spółki. W
przypadku, gdy decyzję w sprawie
zawarcia przez spółkę istotnej umowy
z podmiotem powiązanym podejmuje
walne zgromadzenie, przed
podjęciem takiej decyzji spółka
zapewnia wszystkim akcjonariuszom
dostęp do informacji niezbędnych do
dokonania oceny wpływu tej
transakcji na interes spółki.
V.Z.6.

Spółka określa w regulacjach

Spółka obecnie nie posiada

wewnętrznych kryteria i okoliczności,

regulacji wewnętrznych

w których może dojść w spółce do

określających kryteria i

konfliktu interesów, a także zasady

okoliczności, w których może dojść

postępowania w obliczu konfliktu

do konfliktu interesów, a także

interesów lub możliwości jego

zasad postępowania w obliczu

zaistnienia. Regulacje wewnętrzne

konfliktu interesów lub możliwości

spółki uwzględniają między innymi

jego zaistnienia. Spółka po

sposoby zapobiegania, identyfikacji i

przeprowadzeniu weryfikacji

rozwiązywania konfliktów interesów,

funkcjonującej w tym zakresie

a także zasady wyłączania członka

praktyk, rozważy możliwość

zarządu lub rady nadzorczej od

wprowadzenia tego typu regulacji

udziału w rozpatrywaniu sprawy

w przyszłości.
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objętej lub zagrożonej konfliktem
interesów
VI.R.1.

Wynagrodzenie członków organów

Spółka nie posiada przyjętej polityki

spółki i kluczowych menedżerów

wynagrodzeń. Zasady

powinno wynikać z przyjętej polityki

wynagradzania Członków Rady

wynagrodzeń

Nadzorczej są określane przez
Walne Zgromadzenie Spółki a
wynagrodzenia Zarządu są
ustalana przez Radę Nadzorczą.
Wynagrodzenia Zarządu są
powiązane z osiąganymi przez
Spółkę wynikami finansowymi.
Spółka publikuje corocznie w
raporcie rocznym informacje o
wynagrodzeniu osób
zarządzających i nadzorujących
zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 17
Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i
okresowych z dnia 19 lutego 2009
roku (z późn. zm.).

VI.R.2.

Polityka wynagrodzeń powinna być

Spółka nie posiada polityki

ściśle powiązana ze strategią spółki,

wynagrodzeń. Sprawia to, że

jej celami krótko- i długoterminowymi,

Spółka nie stosuje przedmiotowej

długoterminowymi interesami i

rekomendacji.

wynikami, a także powinna
uwzględniać rozwiązania służące
unikaniu dyskryminacji z
jakichkolwiek przyczyn
VI.Z.1.

Programy motywacyjne powinny być

Spółka w 2016 roku nie posiadała

Na dzień publikacji

tak skonstruowane, by między innymi

programów motywacyjnych. Formę i

raportu zasada jest

uzależniać poziom wynagrodzenia

strukturę wynagrodzeń członków

stosowana.

członków zarządu spółki i jej

Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

kluczowych menedżerów od
rzeczywistej, długoterminowej
sytuacji finansowej spółki oraz
długoterminowego wzrostu wartości
dla akcjonariuszy i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstwa
VI.Z.2.

Aby powiązać wynagrodzenie

W 2016 roku zasada nie była

członków zarządu i kluczowych

stosowana, zgodnie z wyjaśnieniem

menedżerów z długookresowymi

zamieszczonym w komentarzu do

celami biznesowymi i finansowymi

zasady nr VI.Z.1.

spółki, okres pomiędzy przyznaniem
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w ramach programu motywacyjnego
opcji lub innych instrumentów
powiązanych z akcjami spółki, a
możliwością ich realizacji powinien
wynosić minimum 2 lata
VI.Z.3.

Wynagrodzenie członków rady

Spółka uznaje zasadę za dobrą

Na dzień publikacji

nadzorczej nie powinno być

praktykę korporacyjną. Należy

raportu zasada jest

uzależnione od opcji i innych

jednak nadmienić, że wypełnienie

stosowana.

instrumentów pochodnych, ani

wskazanego obowiązku

jakichkolwiek innych zmiennych

uzależnione jest od uchwały

składników, oraz nie powinno być

Walnego Zgromadzenia Spółki.

uzależnione od wyników spółki

Spółka nie może zagwarantować,
że w przyszłości akcjonariusze,
głosujący w ramach Walnego
Zgromadzenia, będą za każdym
razem głosować w sposób
zapewniający podjęcie uchwały,
której skutki będą zgodne z zasadą.
Sprawia to, że Spółka zmuszona
jest do odstąpienia od stosowanej
zasady.

VI.Z.4.

Spółka w sprawozdaniu z działalności

Zasada ta nie jest w pełni

przedstawia raport na temat polityki

stosowana. W 2016 roku Spółka nie

wynagrodzeń

posiadała przyjętej polityki
wynagrodzeń. Zasady
wynagradzania pracowników
określał w Spółce Regulamin
Wynagradzania. Natomiast formę i
strukturę wynagrodzeń członków
zarządu ustalała indywidualnie
Rada Nadzorcza.

OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM

W

ODNIESIENIU

DO

PROCESU

SPORZĄDZANIA

SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
W związku z koniecznością dostosowania obowiązujących w Grupie Kapitałowej Boryszew procedur, dotyczących
rynku kapitałowego i przekazywania informacji do publicznej wiadomości, do aktualnie obowiązujących przepisów
prawa, tj. wprowadzonych z dniem 3 lipca 2016 roku nowych regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Boryszew S.A. w dniu 27
czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia: „Regulaminu współpracy przy wypełnianiu obowiązków
informacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Boryszew”, określający:



wymogi co do zakresu i formy wypełniania obowiązków informacyjnych przez Boryszew S.A. przy współudziale
Spółek z Grupy Kapitałowej Boryszew,
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prawidłowy proces identyfikacji, obiegu oraz ochrony informacji w ramach wypełniania przez Boryszew S.A.
obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami Rozporządzenia MAR, Ustawą o ofercie publicznej oraz
innych przepisów, w szczególności poprzez określenie zasad postępowania podmiotów obowiązanych do
stosowania Regulaminu w związku z wejściem w posiadanie informacji podlegających raportowaniu oraz
terminów wykonywania obowiązków informacyjnych,



model współpracy pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej Boryszew oraz wszystkimi komórkami
organizacyjnymi Boryszew S.A., w tym organami Spółek z Grupy Kapitałowej Boryszew a Biurem Zarządu
Boryszew S.A.,



obowiązki osób zarządzających i nadzorujących oraz osób posiadających dostęp do informacji poufnych
związanych z dostępem do informacji poufnych oraz dokonywaniem transakcji na papierach wartościowych
Boryszew S.A. oraz instrumentów finansowych z nimi powiązanych.

Ponadto w Regulaminie w przejrzysty sposób określono odpowiedzialność osób, które biorą udział
w przygotowywaniu i w weryfikacji sporządzanego sprawozdania finansowego Spółki.
Za nadzór nad sporządzaniem raportów finansowych oraz weryfikację pod względem formalnym odpowiedzialny
jest Dyrektor Finansowy.
Sposób i harmonogram przygotowywania sprawozdania finansowego określany jest każdorazowo w osobnym
dokumencie przygotowywanym przez Głównego Księgowego.
Prace nad przygotowaniem sprawozdań finansowych nadzorowane są przez Głównego Księgowego.
Menadżerowie poszczególnych działów Boryszew S.A. odpowiedzialni są za terminowe i rzetelne przekazywanie
Głównemu Księgowemu informacji będących przedmiotem raportów finansowych.
Prezesi spółek zależnych i współzależnych, Dyrektorzy Zarządzający Oddziałów odpowiedzialni są za
wyznaczenie osób odpowiedzialnych (pełnomocników) za terminowe i rzetelne przekazywanie Głównemu
Księgowemu informacji będących przedmiotem raportów finansowych.
Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega także niezależnemu badaniu i odpowiednio
przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez
śledzenie na bieżąco zmian w przepisach i regulacjach zewnętrznych odnoszących się do wymogów
sprawozdawczych spółek i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.
Spółka na bieżąco aktualizuje zasady rachunkowości, na podstawie, których przygotowuje sprawozdania
finansowe. W celu zapewnienia stabilności Grupy Kapitałowej Boryszew, Spóła koordynuje i wpływa na działania
spółek zależnych poprzez swoich przedstawicieli w organach statutowych spółek

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY
AKCJI

WRAZ

ZE

WSKAZANIEM

LICZBY

POSIADANYCH

PRZEZ

TE

PODMIOTY

AKCJI,

ICH

PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I
ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających powyżej 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby
głosów wg stanu na dzień 31.12.2016 roku:
Akcjonariusze
Roman Krzysztof Karkosik

Liczba akcji

% kapitału

Liczba głosów

% głosów

152 814 120

63,67%

151 654 285

63,19%

24 818 412

10,34%

24 818 412

10,34%

Pozostali

87 185 880

36,33%

88 345 715

36,81%

Razem:

240 000 000

100,00%

240 000 000

100,00%

w tym: podmioty zależne
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(*) Pan Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi (zgodnie z zawiadomieniem z dnia
13 października 2016 roku).
Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających powyżej 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby
głosów wg stanu na dzień publikacji raportu:
Akcjonariusze
Roman Krzysztof Karkosik

Liczba akcji

% kapitału

Liczba głosów

% głosów

152 814 120

63,67%

151 654 285

63,189%

24 818 412

10,34%

24 818 412

10,341%

14 773 261

6,16%

14 773 261

6,156%

Pozostali

72 412 619

30,17%

73 572 454

30,655%

Razem:

240 000 000

100,00%

240 000 000

100,000%

w tym: podmioty zależne
Nationale – Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny (**)

(*) Pan Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi (zgodnie z zawiadomieniem z dnia
13 października 2016 roku).
(**) Nationale – Nederlandem Otwarty Fundusz Emerytalny (zgodnie z zawiadomieniem z dnia 11 stycznia 2017
roku).
Spółce nie są znane inne niż opisane w pkt. 27 umowy, w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. Wszystkie akcje są
równe, jednej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
WYEMITOWANYCH PRZEZ BORYSZEW S.A.
Nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące
wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie, z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane
z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
WYEMITOWANYCH PRZEZ BORYSZEW S.A.
Akcje Spółki są zbywalne. Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Spółki.
ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ
Zgodnie ze Statutem Spółki do czynności Rady Nadzorczej należy powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem Spółki.
ZASADY ZMIANY STATUTU
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.
W celu zmiany statutu, w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu Spółki, Zarząd podaje dotychczas obowiązujące
postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian. Jeżeli zamierzone zmiany są znaczne, Zarząd
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w zawiadomieniu o zgromadzeniu zamieszcza także projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem
nowych lub zmienionych jego postanowień.
Zmiana statutu może by uchwalona przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów.
W wyjątkowych przypadkach zmiana statutu następuje nie w drodze uchwały walnego zgromadzenia, ale
zaprotokołowaną przez notariusza uchwałą zarządu. Dzieje się tak w ściśle określonych w Kodeksie spółek
handlowych przypadkach obniżenia kapitału zakładowego (np. umorzenie akcji własnych, nie zakupionych
w ciągu roku przez pracowników spółki).
Zmiana statutu staje się skuteczna z chwila wpisu tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Obowiązek
zgłoszenia zmiany statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu w ciągu
3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. Jeżeli zmiana Statutu polega na podwyższeniu kapitału
zakładowego spółki, może ona być zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia podwyższenia kapitału
zakładowego, a jeżeli udzielona została zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu – od dnia
udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody albo zawiadomienie o emisji zostanie złożone przed upływem
czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału
zakładowego powinna być zgłoszona do KRS nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia jej powzięcia.
Zgłaszając w sądzie rejestrowym zmianę Zarząd dołącza jednolitą treść statutu, po dokonanych zmianach.
OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ
PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA
Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. jest najwyższym organem Spółki.
Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Statut Spółki
przewiduje możliwość uchwalenia przez WZ Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego zasady jego
funkcjonowania. Regulamin Walnego Zgromadzenia został w Spółce uchwalony. Statut Spółki oraz Regulamin
Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej www.boryszew.com.pl.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli
Zarząd nie zwoła go w terminie określonym oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za
wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego
tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad tego zgromadzenia;
Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, odbywa się raz w roku, najpóźniej
w miesiącu czerwcu. W 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. odbyło się w dniu 15 czerwca.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia
jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami prawa. Ogłoszenie zamieszcza się co
najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, a uchwały
zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią
inaczej.
Zgodnie ze Statutem Boryszew S.A. uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi
w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:
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rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy,





przyjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu
działalności Spółki,



postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru.







powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,




rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może
zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź
o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają
większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy
wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie
z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.
Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do
rozpatrzenia.
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej 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.
Członek zarządu i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej,
likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej
spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin Obrad Walnego
Zgromadzenia Boryszew S.A.
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Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad
wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak
również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego
z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek
handlowych stanowią inaczej.
Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie udostępniane są
akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2009 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. Nr 33, poz. 259 z 2009 r., z późn. zm.)
Zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący czuwa nad prawidłowym i sprawnym
przebiegiem obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia także poszanowanie praw i interesów
wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ
ICH KOMITETÓW

RADA NADZORCZA
Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie
trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej
w czasie trwania kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy
zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne
Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.
Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki. Przedmiotem
szczególnej uwagi Rady Nadzorczej są działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania Spółką celem
uzyskania maksymalizacji wyników finansowych Spółki i wzrostu jej wartości giełdowej oraz zapewnienia jej
długofalowego rozwoju.
Do czynności Rady Nadzorczej należy:




zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju,
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,



ustalanie liczby członków Zarządu, powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu
tajnym,




zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu
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delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności,




dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych
jednostek organizacyjnych Spółki,



wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości,



wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie
udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,



wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału
zakładowego Spółki,



wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeśli ich
wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego.





przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
określanie ceny emisyjnej nowych akcji oraz opiniowania wniosku Zarządu w sprawie zawarcia umowy
z subemitentem,



zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
W przypadku wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia, Przewodniczący Rady
Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca może je zwołać
samodzielnie podając datę, termin i proponowany porządek obrad.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest należyte zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków
Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.
Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 5 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany
przez Przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany członkom Rady chyba, że zachodzą
nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. Porządek posiedzenia może być zmieniony lub
uzupełniony w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę.
W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób powiadamiania członków
Rady o terminie posiedzenia.
W celu umożliwienia Radzie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, Zarząd przekazuje Radzie
podstawowe informacje finansowe dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew, a także informacje
o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku
Spółki.
Członkowie zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku omawiania spraw dotyczących
ich bezpośrednio, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, posiedzenia
Rady odbywają się bez udziału członków zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać

i bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni i wyrażają zgodę na odbycie
posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Uchwały mogą być podejmowane tylko
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w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją
wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących
działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd
w trybie obiegowym. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki albo członków
Rady, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy
rozpatrywane na posiedzeniu.
Rada Nadzorcza może – nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – wyrażać opinie we wszystkich
sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu,
który w takim przypadku, obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady informację o sposobie
wykorzystania tych wniosków i propozycji w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia ich przedłożenia.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę
ważnie oddanych głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i gdy wszyscy jej członkowie
zostali zaproszeni.
W przypadku, gdy liczba głosów oddanych "za" uchwałą jest równa sumie głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania
się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając również swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej. Głosowanie jest jawne.
Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
lub Sekretarza Rady oraz w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania
w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków lub całego Zarządu Spółki, a także na żądanie
któregokolwiek z członków Rady, uczestniczących w posiedzeniu.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie
Rady. Lista osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.
Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Zarząd, wskazując z grona pracowników Spółki osoby
bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę i dokumentację posiedzeń Rady.
Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie
interesów w związku z pełnioną funkcją. Wzór oświadczenia określa Regulamin Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala
uchwałą Rada Nadzorcza.
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także indywidualna każdego
z członków jest ujawniana w raporcie rocznym.
Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Komitety Rady Nadzorczej
W strukturze Rady Nadzorczej nie wyodrębniono Komitetu Audytu ani Komitetu ds. Wynagrodzeń. Zgodnie
z Uchwałą ZWZ Boryszew S.A. nr 20/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w okresie kiedy Rada Nadzorcza Boryszew
S.A. liczy nie więcej niż 5 członków, powierza się jej zadania Komitetu Audytu.
Do ustawowych zadań w tym zakresie należą w szczególności:
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monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania
ryzykiem;




monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych
rewidentach (…), takich jak np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo
podatkowe.

Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zapoznaje się z pisemnymi informacjami podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji
finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w
odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
RADA NADZORCZA BORYSZEW S.A.
Na dzień 1 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:
Pan Janusz Siemieniec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Arkadiusz Krężel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mirosław Kutnik – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Jan Bogolubow – Członek Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 14 czerwca 2016 roku Pan Jan Bogolubow złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 15 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej
Pana Piotra Lisieckiego.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz do dnia zatwierdzenia raportu do publikacji Rada Nadzorcza funkcjonowała
w składzie:
Pan Janusz Siemieniec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Arkadiusz Krężel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mirosław Kutnik – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Piotr Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej.
ŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.
JANUSZ SIEMIENIEC – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.
Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. od 2014 roku.
Pan Janusz Siemieniec jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył kursy i
szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i
szkolenia dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo
Skarbu Państwa.
W latach 1981 – 1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w energetyce i przemyśle wydobywczym.
W latach 1990 – 2000 był dyrektorem przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie oraz przewodniczącym
Rady Nadzorczej Węglozbyt SA.
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W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach, członek
Rady Nadzorczej Kopex SA.
W latach 2006 – 2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej, członek zarządu
spółek inwestycyjnych NordWind sp. z o.o., NordEnergy sp. z o.o.
Od 2014 roku pełni funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych Alchemia S.A.
Pan Janusz Siemieniec jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
ARKADIUSZ KRĘŻEL – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.
Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. od 2006 roku.
Pan Arkadiusz Krężel ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na kierunku Automatyzacja i Elektryfikacja
Górnictwa.
W okresie 1981 – 1992 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu.
W latach 1992 – 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
W okresie 1981 – 1992 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu.
Od 1991 roku zasiadał w wielu Radach Nadzorczych w spółkach z różnych dziedzin przemysłu m.in. w Państwowej
Agencji Węgla Kamiennego S.A.,
Polskiego Banku Rozwoju S.A., Polskich Kolei Państwowych S.A., PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.,
Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A..
Jest Członkiem Zarządu Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej w Paryżu oraz Polsko – Japońskiego Komitetu
Gospodarczego.
MIROSŁAW KUTNIK – SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.
Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. od 2011 roku.
Pan Mirosław Kutnik ukończył w 1989 roku Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
uzyskując tytuł magistra prawa. W 1994 roku został wpisany na listę Radców prawnych pod numerem TR – 467 w
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
W latach 1995 – 2005 prowadził w Toruniu Kancelarię Radcy Prawnego, natomiast od 2005 roku jest Partnerem
zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych "Kutnik, Kalinowski i Partnerzy" w Toruniu.
Od 2005 roku jest Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania
i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto jest ekspertem Komisji Trójstronnej
w zakresie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Od 2002 roku zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.
Pan Mirosław Kutnik specjalizuje się w prawie podatkowym, konstytucyjnym, prawie pomocy publicznej. Był
pełnomocnikiem w szeregu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.
PIOTR LISIECKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.
Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. od dnia 15 czerwca 2016 roku.
Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki i Astronomii.
Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
na Wydziale Zarządzanie i Marketing.
W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.
Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę
zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum
Bankowości Przedsiębiorstw.
Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów
Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A.
Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ
Bank S.A.
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Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. gdzie
najpierw pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej a potem funkcję
Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
M AŁGORZATA WALDOWSKA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.
Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. od 2015 roku.
Pani Małgorzata Waldowska jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa
i Administracji.
Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A., Taleja Sp. z o.o.
oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także była Członkiem Rady Nadzorczej NPA Skawina Sp. z o.o., Krezus S.A.
Członek Rady Nadzorczej w spółkach: Hutmen S.A. Eastside - Bis Sp. z o.o. oraz Skotan S.A.

ZARZĄD SPÓŁKI
Zgodnie ze Statutem Boryszew S.A., Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa, do dwóch
Wiceprezesów oraz członków Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu
Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Zarząd jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie spraw Spółki i realizację jej statutowych zadań, zgodnie
z przepisami prawa i dobrą praktyką.
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady
Nadzorczej. Zarząd opracowuje strategię Spółki i jest odpowiedzialny za jej wdrożenie i realizację. Strategia
podlega akceptacji Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności dotyczące:






zaciągania kredytów,
udzielania poręczeń oraz gwarancji
zbywania i nabywania aktywów trwałych,
przyjęcia do publikacji półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz
sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej,







wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat Spółki,
przyjęcia programu rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
przyjęcia budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej i ich ewentualnej korekty,
ustanawiania prokurentów,
ustanawiania, na zasadach prawa cywilnego pełnomocników do wykonywania określonych czynności
w granicach ich umocowania (z wyjątkiem pełnomocnictw jednorazowych do dokonania określonej czynności
prawnej oraz pełnomocnictw do podpisywania pism i dokumentów nie powodujących zaciągania przez Spółkę
zobowiązań majątkowych lub rozporządzenia prawami Spółki a także pełnomocnictw procesowych ogólnych),




uchwalania systemu płacowego i regulaminu pracy na podstawie uzgodnień ze związkami zawodowymi,
zajmowania stanowiska w sprawach zleconych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Z zastrzeżeniem prowadzonego aktualnie skupu akcji własnych Zarząd nie innych posiada indywidualnych
uprawnień w zakresie wykupu akcji własnych. Zarząd nie posiada również uprawnień w zakresie decyzji o emisji
akcji.
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Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej wybór biegłego rewidenta, po uprzedniej analizie złożonych ofert.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu
jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeby. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani właściwi
dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.
Statutowe funkcje zarządzania Zarząd wykonuje w formie:






uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu,
wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia lub sądu,
składania oświadczeń woli,
realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
Nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu przyjmuje, w pierwszym dniu obecności w pracy, do wiadomości
i stosowania uchwały podjęte pod jego nieobecność, potwierdzając to podpisem na oryginale protokołu.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku
z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając zakres obowiązków
i pełnionej funkcji oraz sytuację ekonomiczno – finansową Spółki.
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu a także indywidualna każdego z członków Zarządu
w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki jest ujawniana w raporcie rocznym.
Zarząd dokłada wszelkich starań aby Spółka prowadziła efektywną działalność ekonomiczną z poszanowaniem
interesów wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z interesem Spółki.
ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU
Na dzień 1 stycznia 2016 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:
Pan Piotr Szeliga – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Pan Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju,
Pan Cezary Pyszkowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Fuzji i Rozwoju Sektora Automotive.
W dniu 6 września 2016 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. podjęła decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu od
dnia 1 pażdziernika 2016 roku i powołała z tym dniem Pana Jarosława Michniuka na stanowisko Prezesa Zarządu
Boryszew S.A., Dyrektora Generalnego oraz Pana Aleksandra Barysia na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora
Finansowego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Szelidze od dnia
1 października 2016 roku pełnienie obowiązków Członka Zarządu, Dyrektora ds. Segmentu Metali.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz do dnia zatwierdzenia raportu do publikacji Rada Nadzorcza funkcjonowała
w składzie:
Pan Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Pan Aleksander Baryś – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
Pan Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.
Pan Cezary Pyszkowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Fuzji i Rozwoju Sektora Automotive.
Pan Piotr Szeliga – Członka Zarządu, Dyrektora ds. Segmentu Metali.
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ŻYCIORYSY CZŁONKÓW ZARZĄDU BORYSZEW S.A.
JAROSŁAW M ICHNIUK – PREZES ZARZĄDU BORYSZEW S.A.
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Boryszew S.A. od dnia 1 października 2016 roku.
Pan Jarosław Michniuk ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym ze specjalizacją
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, uzyskując tytuł magistra inżyniera.
W latach 1982 – 1984, pracował jako Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach;
Od roku 1985 do 1989, pracownik naukowy i technolog w Instytucie Technologii Elektronowych w Warszawie;
W latach 1988 – 1989, Główny Technolog Zakładów Elektronicznych Układów Specjalizowanych w Toruniu.
W 1990 doradca techniczno – handlowy reprezentujący firmę Plaskon z grupy Rohm and Haas w Europie Środkowo
– Wschodniej.
W 1991 rozpoczęcie 20 – letniej współpracy z BASF; ścieżka kariery od pozycji przedstawiciela handlowego,
menedżera produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż
tworzyw sztucznych BASF i Basell w Polsce.
W latach 2001 – 2004, BASF, stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży tworzyw styrenowych w Europie
Środkowo – Wschodniej;
2004 – 2008, BASF, stanowisko Dyrektora Marketingu w Europie (Niemcy), następnie: p.o. Group Vice President
w Ameryce Północnej (Meksyk);
2008 – 2011, BASF, stanowisko Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim
Wschodzie.
Od lipca 2011 do sierpnia 2016 roku Prezes Zarządu Selena FM SA, jednostki dominującej w Grupie Selena,
globalnego producenta chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu.
ALEKSANDER BARYŚ – CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Boryszew S.A. od dnia 1 października 2016 roku..
Pan

Aleksander

Baryś

ukończył

Szkołę

Główną

Handlową

w

Warszawie

(kierunek:

Finanse

i Bankowość) uzyskując tytuł magistra ekonomii, studiował także na Uniwersytecie Mannheim (Niemcy). Od 2008
roku posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), jest członkiem CFA Society Poland.
W latach 2003 – 2008 pracował w spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN (Kontroler Finansowy w Basell Orlen
Polyolefins Sp. z o.o. oraz Zastępca Dyrektora ds. Unipetrol w PKN ORLEN S.A.).
W latach 2009 – 2016 związany z Grupą CIECH, na stanowiskach: Szefa Pionu Finansowo – Księgowego w CIECH
S.A. (2009 – 2014), prezesa zarządów spółek wchodzących w skład Grupy CIECH Soda Deutschland (2014–
2016), Dyrektora Biura Zarządzania Grupą w CIECH S.A. (2016), oraz członka rad nadzorczych spółek Grupy
CIECH.
Pan Aleksander Baryś był także Członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej
Elemental Holding S.A.
MIKOŁAJ BUDZANOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Boryszew S.A. od dnia 26 lipca 2013 roku.
Pan Mikołaj Budzanowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2004 uzyskał stopień
doktora nauk humanistycznych.
Był słuchaczem na Stanford Executive Institute, Stanford University (Management Science and Engineering) oraz
stypendystą japońskiej fundacji Sasakawy (Nippon Foundation), Deutsch Akademischer Austausch Dienst (DAAD).
Od lipca 2004 roku do grudnia 2007 roku był doradcą w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
W 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska.
W latach 2008 – 2009 – Dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi
w sektorze ropy i gazu. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie spec-ustawy dot. budowy terminalu LNG
w Świnoujściu oraz inwestycji towarzyszących.
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W latach 2009 – 2011 był Wiceministrem Skarbu Państwa.
W latach 2011 – 2013 – Minister Skarbu Państwa, odpowiedzialny za nadzór nad strategicznymi spółkami
w sektorze ropy i gazu oraz projektami dywersyfikacyjnymi, m.in. budową terminalu LNG w Świnoujściu,
poszukiwaniami gazu łupkowego oraz rozbudową infrastruktury do eksploatacji i przesyłu surowców
energetycznych. Inicjator nowych projektów energetycznych oraz wydobywczych w Polsce. Odpowiedzialny za
integrację sektora chemicznego wokół Grupy Azoty. Nadzorował i sfinalizował proces negocjacji cenowych
kontraktu jamalskiego w 2012 roku.
CEZARY PYSZKOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Automotive Boryszew S.A. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
Pan Cezary Pyszkowski posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada tytuł licencjata Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu. Studiował także w Akademii Zarządzania i Bankowości na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.
Pan Cezary Pyszkowski posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. W latach 2008 – 2014
związany był z UniCredit CAIB Poland S.A., gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych, a od 2012 roku zatrudniony
był na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, Corporate & Investment Banking. Wcześniej pracował w CDM Pekao
S.A. (2008 – 1997) oraz w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. (1997 – 1995).
PIOTR SZELIGA – CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Segmentu Metali Boryszew S.A. od dnia 1 października 2016 roku.
Pan Piotr Szeliga jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Stockholm University/Stockholm
International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych
rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.
W latach 1996 – 2000 pracował w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku Experienced Senior
Consultant – Kierownik Projektów.
W latach 2000 – 2003 w firmie ce-market.com pełnił funkcję Kontrolera Finansowego.
Od 2003 do 2012 roku był zatrudniony w Impexmetal S.A. kolejno na stanowiskach: Dyrektora Finansowego ds.
Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektora ds. Rachunkowości; p.o. Dyrektora Finansowego Spółki oraz
jako Członek Zarządu Dyrektor Finansowy. We wrześniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa
Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A.
Od 2006 roku jest związany ze Spółka Boryszew, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu Spółki (2012-2016), Dyrektora
ds. Rachunkowości, p.o. Dyrektora Finansowego oraz Doradcy ds. Kontroli Zarządczej.
Pan Piotr Szeliga sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew: Impexmetal S.A.., Hutmen
S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM Silesia S.A., SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Baterpol S.A., FŁT
Polska Spółka z o.o., Eastside – Bis Sp. z o.o.
OPIS POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI
Spółka nie opracowała formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę różnorodności
w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Wybór członków Zarządu i kluczowych
menedżerów w Spółce jest dokonywany w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie równego traktowania pracowników. Spółka dąży do
zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego
w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych
menedżerów
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Na stronie internetowej Spółki: www.boryszew.com.pl znajdują się wszystkie dokumenty korporacyjne Spółki, oraz
informacje bieżące i okresowe.
Spółka prowadzi również stronę internetową w języku angielskim.

PODPISY ZARZĄDU BORYSZEW S.A.

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

_________________________________________

Aleksander Baryś – Członek Zarządu

_________________________________________

Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu

_________________________________________

Cezary Pyszkowski – Członek Zarządu

_________________________________________

Piotr Szeliga – Członek Zarządu

_________________________________________
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