
 
Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. przez 

Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. 

 

ELZAB S.A. w roku obrotowym 2021 stosował zasady ładu korporacyjnego określone w 
zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a od dnia 1 lipca 2021 r. zasady 
ładu korporacyjnego określone w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. 
Treść obu dokumentów dostępna jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. https://www.gpw.pl/dobre-praktyki. Informacja na temat stanu stosowania przez ELZAB 
S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 znajduje się na stronie 
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki. 

Spółka przestrzega większość  zasad wynikających ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2021”, za wyjątkiem: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.6., 2.1., 2.2., 
2.4., 2.11.6., 3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 6.3. 

W odniesieniu do w/w zasad Spółka nie wyklucza wprowadzenia stosownych rozwiązań 
w przyszłości.  

 

1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności 
obejmującą:  

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu 
i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Spółka nie opublikowała swojej strategii biznesowej na stronie 
internetowej. Spółka uwzględnia zagadnienia środowiskowe w swoich działaniach. Działania 
w tym zakresie opisane są w sprawozdaniach Zarządu z działalności spółki.  

 

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań 
mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, 
poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Spółka nie opublikowała swojej strategii biznesowej na stronie 
internetowej. Spółka uwzględnia sprawy społeczne i pracownicze w swoich działaniach. 
Działania w tym zakresie opisane są w sprawozdaniach Zarządu z działalności spółki. 

 

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii 
biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń 
posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, 

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki


planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, 
finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Spółka nie opublikowała strategii biznesowej na stronie internetowej. 
Informacje na temat ogólnych założeń w tym zakresie opisane są w sprawozdaniach Zarządu z 
działalności spółki.  

 

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy 
uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : W dokumentach spółki na stronie internetowej nie znajdują się 
objaśnienia, w jaki sposób w procesach decyzyjnych uwzględniane są kwestie związane ze 
zmianą klimatu.  

 

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, 
obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem  
(z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz 
przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności 
w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w 
którym planowane jest doprowadzenie do równości.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Spółka nie publikuje tego typu informacji na swojej stronie internetowej. 
W zakresie wynagrodzeń Spółka stosuje zasady rynkowe, z uwzględnieniem wiedzy, 
doświadczenia i merytorycznego wkładu w rozwój Spółki. Spółka przestrzega wszystkich 
przepisów regulujących relacje z pracownikami, w szczególności przepisów Kodeksu Pracy 
oraz przepisów zakazujących jakiejkolwiek dyskryminacji bez względu na jej przyczynę. 
Spółka rozważy stosowanie przedmiotowej zasady w przyszłości. 

 

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a 
w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla 
inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów 
branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje 
przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze 
wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na 
przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i 
wyjaśnień na zadawane pytania.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana. Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 
lub sWIG80. Spółka nie prowadzi spotkań z inwestorami i analitykami. Zarząd udziela 



odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Spółki w trybie przewidzianym w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. Spółka rozważy stosowanie przedmiotowej zasady w 
przyszłości 

 

2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, 
przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności 
określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, 
specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób 
monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem 
zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na 
poziomie nie niższym niż 30%.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania 
przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 
spółka nie posiada polityki różnorodności. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu 
i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe kandydatów na członków organów spółki. Wybór organów w składzie na dzień  
1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2020 - Zarząd, i roku 2019 - Rada Nadzorcza.  

 

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej 
spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób 
zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika 
minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie  
z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania 
przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 
spółka nie posiada polityki różnorodności. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu 
i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe kandydatów na członków organów spółki. Wybór organów w składzie na dzień  
1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2020 - Zarząd, i roku 2019 - Rada Nadzorcza. 

 

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów 
prawa.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana w zakresie, w jakim obowiązek 
przeprowadzania głosowań tajnych wynika z Regulaminu Zarządu lub Regulaminu Rady 
Nadzorczej. W pozostałym zakresie zasada jest stosowana. 



 

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza 
sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne 
sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: 

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu 
i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania 
przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 
spółka nie posiada polityki różnorodności. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu 
i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe kandydatów na członków organów spółki. Wybór organów w składzie na dzień 1 
lipca 2021 roku dokonany był w roku 2020 - Zarząd, i roku 2019 - Rada Nadzorcza. 

 

3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE 

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną 
funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali 
prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Z uwagi na rozmiar Spółki i rodzaj jej działalności, w strukturze Spółki 
nie są wydzielone wyspecjalizowane jednostki odpowiedzialne za audyt wewnętrzny, 
zarządzanie ryzykiem oraz compliance. 

 

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania 
poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar 
spółki lub rodzaj jej działalności. 

Zasada nie dotyczy spółki. 

Komentarz spółki : Z uwagi na rozmiar Spółki i rodzaj jej działalności, w strukturze Spółki 
nie są wydzielone wyspecjalizowane jednostki odpowiedzialne za audyt wewnętrzny, 
zarządzanie ryzykiem oraz compliance 

 

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz 
kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych 
zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.  

Zasada nie jest stosowana.  



Komentarz spółki : W strukturze Spółki nie utworzono stanowiska odpowiedzialnego za 
zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny oraz compliance.  

 

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio 
prezesowi lub innemu członkowi zarządu.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana, z uwagi na to, że w strukturze Spółki nie 
utworzono stanowiska odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny oraz 
compliance.  

 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a 
funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, 
jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana, z uwagi na to, że w strukturze Spółki nie 
utworzono stanowiska odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny. 

 

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o 
istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych 
zadań. 

Zasada nie dotyczy spółki. 

Komentarz spółki : W podmiotach z grupy spółki nie wyznaczono osób do wykonywania 
wymienionych zadań. 

 

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 
dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, 
przegląd funkcji audytu wewnętrznego.  

Zasada nie dotyczy spółki.  

Komentarz spółki : Zasada nie dotyczy spółki, ponieważ spółka nie należy do indeksu WIG20, 
mWIG40 ani sWIG80. 

 

6. WYNAGRODZENIA 

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, 
wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, 
w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów 
finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez 



uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu 
uchwalania programu. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : W spółce nie został przyjęty program opcji menadżerskich. 

 

1. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli 
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 
Za kontrolę, zarządzanie ryzykiem oraz prawidłowość raportowania finansowego 
odpowiada Zarząd ELZAB S.A. oraz Dyrektor Finansowy wspierany przez dział 
księgowości oraz controlling finansowy. Raportowanie finansowe Spółki odbywa się przy 
zachowaniu norm określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Osoby odpowiedzialne za 
sporządzanie sprawozdań finansowych na bieżąco monitorują zmiany prawne mające 
wpływ na kształt stosowanych norm raportowania. Sporządzone sprawozdania finansowe: 
półroczne i roczne podlegają odpowiednio: przeglądom lub badaniu przez niezależnego 
biegłego rewidenta. Wybór biegłego rewidenta następuje zgodnie z zasadami zawartymi w 
Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym. Wyboru dokonuje Rada Nadzorcza ELZAB S.A. po otrzymaniu 
rekomendacji Komitetu Audytu. 

 
2. Wskazanie 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. 

  
Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu ELZAB S.A. na dzień sporządzenia raportu 
rocznego: 
 

Imię i nazwisko (Firma) Ilość akcji 
zwykłych 

Ilość akcji 
uprzywilejow

anych 

Razem 
ilość akcji 

Razem 
ilość głosów 

% głosów 
na WZ 

Udział w 
kapitale 

akcyjnym 
COMP S.A.* 12 228 189 18 450 12 246 639 12 320 439 75,66 75,89 
ELZAB S.A. (akcje własne) 405 662 0  405 662 405 662 2,49 2,51 
Pozostali akcjonariusze 3 466 729 18 020 3 484 749 3 556 829 21,84 21,59 
OGÓŁEM 16 100 580 36 470 16 137 050 16 282 930 100,00 100,00 

*Spółka COMP S.A. z siedzibą w Warszawie posiada łącznie 12.652.301 akcji ELZAB S.A. co stanowi 78,41% udziału w kapitale zakładowym 
(bezpośrednio - 12.228.189 akcji zwykłych , co stanowi 75,78% udziału w kapitale zakładowym; bezpośrednio -18.450 akcji 
uprzywilejowanych, co stanowi 0,11% udziału w kapitale zakładowym, pośrednio - 405.662 akcji własnych ELZAB S.A., co stanowi 2,51% 
udziału w kapitale zakładowym). Ogólna liczba głosów z akcji posiadanych przez COMP S.A. wynosi 12.726.101 głosów, co stanowi 78,16% 
ogólnej liczby głosów (bezpośrednio 12.320.439 głosów, co stanowi 75,66% udziału w ogólnej liczbie głosów; pośrednio - 405.662 głosy 
wynikające z akcji własnych będących w posiadaniu ELZAB, co stanowi 2,49% udziału w ogólnej liczbie głosów). 

 
 

3. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 
W ELZAB S.A. nie występują specjalne uprawnienia kontrolne. 
 

4. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak 
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby 
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, 



zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są 
oddzielone od posiadania papierów wartościowych.  
W ELZAB S.A. nie występują żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu. 

 
5. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych emitenta 
Statut ELZAB S.A. nie wprowadza ograniczeń w przenoszeniu praw własności papierów 
wartościowych Emitenta. Wszystkie akcje Spółki, zgodnie z art. 337 § 1 KSH, są 
zbywalne. Trzeba jednak zaznaczyć, że akcje imienne serii B są uprzywilejowane i zgodnie 
z par. 10 statutu spółki zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody 
Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 
6. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 

uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 
Na podstawie § 13 i §14 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej 
ilości członków w tym Prezesa Zarządu powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja 
Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza określając 
liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu 
Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest 
dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza 
może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji. Zarząd 
Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z 
prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub statutem do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji 
Zarządu. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane 
jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo 
jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. 

 
7. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy 
w szczególności zmiana Statutu Spółki. Stosownie do postanowienia Art. 415. § 1. 
Kodeksu spółek handlowych, uchwała dotycząca zmiany Statutu, zapada większością 
trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu 
na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek 
handlowych nie stanowi inaczej. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 
jednego głosu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 
głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy 
prawa nie stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w 
sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest 
reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia 
uchwały.  

 
8. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis 

praw akcjonariuszy i sposobu uch wykonywania, w szczególności zasady wynikające 
z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile 
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa 



Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki 
działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz 
postanowienia dostępnego publicznie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego treść 
znajduje się na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.elzab.pl. 

Zasady zwoływania i przeprowadzania walnych zgromadzeń ELZAB S.A. określone są 
w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie ELZAB S.A. jest 
zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu Spółki.  

W WZA mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami ELZAB S.A. na 
szesnaście dni przed datą zgromadzenia „Dzień rejestracji”. W celu uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się nie później niż w pierwszym 
dniu powszednim po Dniu rejestracji do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów 
wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. W zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu 
w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane 
w trakcie zgromadzenia. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, 
do udziału w zgromadzeniu zaprasza się Biegłego Rewidenta Spółki, Głównego 
Księgowego lub Dyrektora Finansowego. W zgromadzeniu mogą również brać udział 
eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy 
zażądali zwołania zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w 
porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce. Akcjonariusz będący osobą 
fizyczną może uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 
zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Regulacje wewnętrzne Spółki 
nie przewidują możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Uchwały zgromadzenia zapadają 
bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź 
postanowienia Statutu ELZAB S.A. nie stanowią inaczej  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należą sprawy niezastrzeżone Statutem 
Emitenta dla innych organów oraz określone przepisami kodeksu spółek handlowych:  

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz 
rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,  

• powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, 

• udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,  

• zmiana Statutu Spółki,  

• zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

• podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, podwyższenie lub 
obniżenie kapitałów rezerwowych,  

• połączenie lub przekształcenie Spółki,  
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• rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór i odwołanie likwidatorów oraz ustalenie zasad 
podziału majątku Spółki po likwidacji,  

• emisja obligacji,  

• rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

• wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego 

• zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

• sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 
Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,  

• ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  

• rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy zgłoszonych zgodnie z 
ustawą lub statutem.  

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego 
Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

 

9. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 
emitenta oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i 
zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego  

  
Zarząd Spółki ELZAB S.A 

Zarząd Spółki działał na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień 
Statutu Spółki, jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego 
uchwałą Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na GPW 2016”, a od dnia 1 lipca 2021 zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2021”. Aktualna treść Regulaminu Zarządu znajduje się na stronie 
internetowej Emitenta pod adresem www.elzab.pl 

 

Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych odpowiednimi przepisami prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub 
Walnego Zgromadzenia Emitenta. Szczegółowy tryb działania określony został w 
Regulaminie Zarządu. Zarząd ELZAB S.A. składa się od jednej do pięciu osób 
powoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią wspólną kadencję. W przypadku 
Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu 
łącznie z prokurentem. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki 
przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie 
dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. Członek 
Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
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konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, 
akcjonariusz lub członek władz. Wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada 
Nadzorcza. 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu: dokonuje rozdziału pracy pomiędzy członków 
Zarządu, koordynuje ich pracę, ustala porządek obrad, zwołuje i przewodniczy 
posiedzeniom Zarządu, reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia.  

 

W skład Zarządu ELZAB S.A. na dzień 31.12.2021 r. wchodzili:  

• Bartosz Panek – Prezes Zarządu,  

• Jerzy Popławski – Wiceprezes Zarządu  

 

Do dnia publikacji raportu rocznego nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta. 

 

Rada Nadzorcza ELZAB S.A.  

Rada Nadzorcza działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, 
postanowieniami Statutu Spółki, publicznie dostępnym Regulaminem Rady Nadzorczej, 
określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności oraz zasadami „Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, a od dnia 1 lipca 2021 r. zasadami „Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej znajduje 
się na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.elzab.pl. Rada Nadzorcza Emitenta 
składa się od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczbę 
członków Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków 
Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Wynagrodzenie dla członków Rady 
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej ELZAB S.A. trwa 3 
lata i wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalności.  

 

Do szczególnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:  

a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,  
b) badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub 

pokrycia strat,  
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, 

o których mowa powyżej,  
d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Emitenta i ustalanie dla nich 

wysokości wynagrodzenia,  
e) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,  
f) wyrażanie zgody na udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących 

czynności: 

http://www.elzab.pl/


 nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, 
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, 

 nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, 
 obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich poprzez 

ustanowienie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, 
 objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) 

będących własnością, 
 wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań dotyczących pojedynczej 

transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5 
% (pięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki nieprzewidzianych w 
planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu. 

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,  
h) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, 
i) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Spółkę, 
j) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, 
k) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych 

czynności nadzorczych, 
l) emisja obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. 

 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r. wchodzili: 

Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Jarosław Wilk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Jerzy Kotkowski – Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Morawski – Członek Rady Nadzorczej 

Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej 

 

W skład Komitetu Audytu na dzień publikacji byli powołani: 

Kajetan Wojnicz – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

Andrzej Wawer – Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

 
 Członek Komitetu 

spełnia ustawowe 
kryteria niezależności 

Członek Komitetu posiada wiedzę i 
umiejętności w zakresie 

rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych 

Członek Komitetu posiada 
wiedzę i umiejętności z zakresu 
branży, w której działa emitent 

Kajetan Wojnicz TAK TAK  
Grzegorz Należyty TAK   
Andrzej Wawer  TAK TAK 

 



Członkami  Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności są Pan Kajetan Wojnicz – 
Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Komitetu 
Audytu  
 
Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości  lub badania sprawozdań finansowych są Pan Kajetan Wojnicz – 
Przewodnicząca Komitetu Audytu, oraz Pan Andrzej Wawer Sekretarz Komitetu Audytu. 
Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której 
działa ELZAB S.A. jest Pan Andrzej Wawer – Sekretarz  Komitetu Audytu. Życiorysy 
członków Komitetu Audytu opublikowane zostały przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2017 
w dniu 09.08.2017 r.  
 
Komitet Audytu i Rada Nadzorcza działając na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 Nr 1089) 
(zwana dalej „Ustawą”) ustanowiły:   

1. Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania w Spółce  
2. Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania w Spółce  
3. Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 
dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce 

4. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ELZAB S.A  
 
Głównymi założeniami przyjętej przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą polityki wyboru 
firmy audytorskiej są: 

a) wybór firmy audytorskiej, którego dokonuje Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 
z  rekomendacją Komitetu Audytu, 

b) wybór firmy audytorskiej odbywa się zgodnie z procedurą przyjętą przez Komitet 
Audytu Rady Nadzorczej, 

c) wybór firmy audytorskiej zgodny jest z przepisami Ustawy, w szczególności 
uwzględniający zasadę rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta 
w  ten sposób, że maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych 
przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą 
firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii 
Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie nie przekracza pięciu lat. 
Jednocześnie kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego 
w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat, a ponownie może przeprowadzać badanie 
ustawowego w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego 
badania ustawowego. 

Głównymi założeniami przyjętej przez Komitet Audytu i Rady Nadzorczej polityki 
świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą 
firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 
badaniem w ELZAB S.A. są: 

a) firma audytorska lub biegły rewident przeprowadzający badanie, podmiot powiązany 
z  tą firmą audytorską ani żaden z członków sieci firmy audytorskiej lub biegłego 
rewidenta, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki lub podmiotów 
z nią powiązanych jakichkolwiek zabronionych usług niebędących badaniem 
sprawozdań finansowych lub czynnościami rewizji finansowej, 



b) zabronione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych zostały wskazane 
w  Artykule 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 
z  dnia 16 kwietnia 2014 r., 

c) świadczenie usług zabronionych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym 
z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny 
zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.  

 

Skład Komitetu Audytu, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy określa 
Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 27.11.2017 r.  

Zgodnie z przedmiotowym regulaminem Komitet Audytu działa kolegialnie, chyba że uchwała 
Komitetu Audytu deleguje jego członka do wykonania konkretnej czynności. Przewodniczący 
Komitetu Audytu odpowiada za współpracę Komitetu Audytu z Radą Nadzorczą, 
w  szczególności przedkładając Radzie Nadzorczej opinie, wnioski i sprawozdania Komitetu 
Audytu. Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku, w terminach 
ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu Audytu, w miarę możliwości przed terminami 
posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komitetu Audytu może 
zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Komitetu Audytu 
mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy własnej, członka Komitetu 
Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu, osoby 
odpowiedzialnej w Spółce za system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem lub 
audytu wewnętrznego. Posiedzenia Komitetu Audytu mogą odbywać się bez formalnego 
zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu Audytu są obecni i wyrażą zgodę na odbycie 
posiedzenia z określonym porządkiem obrad. Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na 
posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego 
członkowie zostali właściwie zaproszeni w terminie. Komitet Audytu może podejmować 
uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania 
się na odległość. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów 
oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu 
Audytu. W celu wykonania swoich czynności Komitet Audytu może:  

a) żądać przedłożenia przez pracowników lub współpracowników Spółki określonych 
informacji lub dokumentów, w szczególności z zakresu księgowości, finansów, audytu 
wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,  

b) zapraszać na spotkania pracowników lub współpracowników Spółki lub osoby trzecie 
(z lub bez obecności członków Zarządu Spółki),  

c) zasięgać – na koszt Spółki – porad doradców zewnętrznych w zakresie niezbędnym do 
wykonania zadań Komitetu Audytu. Komitet Audytu może żądać omówienia przez 
kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu kluczowych kwestii 
wynikających z badania sprawozdań Spółki. 

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:  

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli 
wewnętrznej i systemów zarzadzania ryzykiem w zakresie sprawozdawczości 
finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej w szczególności 
przeprowadzania przez firmę audytorską badania,  

b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej  
c) informowanie Rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego o wynikach badania  
d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta  



e) opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług 
niebędących badaniem 

f) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę  
g) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego 

rewidenta zgodnie z przyjętą polityką oraz wykonywanie wszystkich powierzonych 
zadań na mocy uchwały Rady Nadzorczej.  

 

W 2021 r. Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, podczas których zrealizował zadania w 
poniższym zakresie: 

- analiza sprawozdań finansowych, 

- przyjęcie sprawozdań Komitetu Audytu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

- analiza sprawozdania o wynagrodzeniach członków organów Spółki, 

- analiza zawierania transakcji z powiązanymi, 

- podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 
weryfikację raportu o wynagrodzeniach za 2021 r. oraz opcjonalnie na 2022 r. 

W dniu 20 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza powołała stały komitet Rady Nadzorczej do spraw 
strategii. W skład stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii na dzień publikacji byli 
powołani: 

Grzegorz Należyty – Przewodniczący stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii; 

Jarosław Wilk – Członek stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii; 

Jerzy Kotkowski – Członek stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii. 

 

10. Dozwolone usługi niebędące badaniem świadczone na rzecz emitenta i jego grupy 
kapitałowej przez firmę audytorską badającą ich sprawozdania finansowe i czy 
w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażono 
zgodę na świadczenie tych usług 

Za wyjątkiem, umowy o wykonanie usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 
2019/2020, firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe ELZAB S.A. oraz 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELZAB nie świadczyła w roku 
2021 usług niebędących badaniem dla Emitenta oraz jego spółek zależnych. 

 

11. Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską 
przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz 
przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem 

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego ELZAB S.A. spełniała 
obowiązujące warunki i została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Emitenta 
procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria. 

 


