
 

I. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO  

 

Raport  o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012 r. przez  

Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.  

 

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: 

„Emitent” lub „Spółka”) przekazuje na podstawie § 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 (…) oświadczenie o stosowaniu 

ładu korporacyjnego. 

 

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz 

miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. 
 

W roku 2012 Emitent stosował się wyłącznie do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego 

w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" 

(dalej „Dobre Praktyki”), przyjętych przez Radę Giełdy. Tekst wskazanego zbioru zasad wraz 

ze zmianami jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie portalu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w części poświęconej tematyce ładu korporacyjnego pod 

adresem www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 

www.elzab.com.pl  w sekcji "relacje inwestorskie” 

 

2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których 

emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. 

 

Emitent stosował w 2012 r. wszystkie zasady opisane w dokumencie, o którym mowa w 

punkcie powyżej. 

 

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 

sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 

Kontrola wewnętrzna w Spółce ma na celu prawidłowe sporządzanie sprawozdań 

finansowych i raportów okresowych, przygotowanych i publikowanych zgodnie z zasadami 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).  

 

W Spółce stosowany jest system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia rzetelnego i jasnego 

przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej w publikowanych raportach okresowych.  

 

Spółka posiada Zakładową Politykę Rachunkowości, która ustala sposób prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, a 

także ochrony danych. Przyjęte w Spółce zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób 

ciągły, zapewniający porównywalność danych finansowych.  

 

System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych jest następujący: 



1. Spółka ma ustalony proces sporządzania budżetu na poszczególne lata, który jest 

opracowywany z uwzględnieniem założeń planu strategicznego i aktualnych uwarunkowań 

możliwych do rozpoznania na moment sporządzania budżetu. 

2. Spółka stosuje ustalony proces bieżącego raportowania zarządczego we wszystkich 

obszarach objętych budżetem, które mają znaczący wpływ na wyniki Spółki, umożliwiający 

monitorowanie tych wyników w porównaniu do założeń budżetu. 

3. W Spółce występuje ustalony podział obowiązków i osób odpowiedzialnych za bieżące 

raportowanie oraz za sporządzanie okresowych raportów finansowych. 

4. Zarząd Spółki w sposób regularny dokonuje analizy sporządzanych raportów i 

monitorowania wyników Spółki oraz podejmuje działania mające na celu zapobieganie i 

ograniczanie ewentualnych ryzyk i zagrożeń. 

5. Stosowany przez Spółkę system rachunkowości zarządczej, prawidłowo prowadzone 

księgi rachunkowe oraz prawidłowo stosowane zasady określone w Zakładowej Polityce 

Rachunkowości stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań finansowych i raportów 

okresowych. 

6. Półroczne sprawozdania finansowe Spółki są poddawane przeglądowi przez niezależnego 

biegłego rewidenta. 

7. Roczne sprawozdania finansowe Spółki są poddawane badaniu przez niezależnego 

biegłego rewidenta. 

 

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 

akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, ich procentowego udziału w 

kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

W 2012 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym znaczny pakiet akcji Emitenta 

była Spółka COMP S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 roku 
 

Imię i nazwisko (Firma) Ilość akcji zwykłych 

Ilość akcji 

uprzywilejowanych Razem ilość akcji Razem ilość głosów % głosów na WZA 

COMP S.A.* 13 011 189 17 700 13 028 889 13 099 689 80,45 

ELZAB S.A. (akcje własne)  510 272   510 272 510 272 3,13 

Pozostali akcjonariusze  2 579 119 18 770 2 597 889 2 672 969 16,42 

OGÓŁEM  16 100 580 36 470 16 137 050 16 282 930 100 

 

*Spółka COMP S.A. z siedzibą w Warszawie posiada łącznie 13.539.161 akcji ELZAB S.A. co 

stanowi 83,9% udziału w kapitale zakładowym (bezpośrednio - 13.011.189 akcji zwykłych , co 

stanowi 80,63% udziału w kapitale zakładowym; bezpośrednio -17.700 akcji uprzywilejowanych, co  

stanowi 0,11% udziału w kapitale zakładowym, pośrednio - 510.272 akcji własnych ELZAB S.A., co 

stanowi 3,16% udziału w kapitale zakładowym). 

Ogólna liczba głosów z akcji posiadanych przez COMP S.A. wynosi 13.609.961 głosów, co stanowi 

83,58% ogólnej liczby głosów (bezpośrednio 13.099.689  głosów, co stanowi 80,45% udziału w 

ogólnej liczbie głosów; pośrednio - 510.272 głosy wynikające z akcji własnych będących w 

posiadaniu ELZAB, co stanowi 3,13% udziału w ogólnej liczbie głosów).  

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. 

 



Brak posiadaczy akcji wyemitowanych przez Spółkę, które to akcje dawałyby specjalne 

uprawnienia kontrolne. 

 

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. 

 

Brak ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji wyemitowanych przez Spółkę.  

 

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych na emitenta. 

 

Brak ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności akcji wyemitowanych przez 

Spółkę. 

 

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

uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd. Kwestie powoływania, odwoływania i 

kompetencji Zarządu regulują § 13 do § 16 Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki 

Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. Kadencja członków Zarządu jest 

wspólna i trwa trzy kolejne lata. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza ustala też zasady wynagradzania członków Zarządu. Zgodnie ze Statutem 

Spółki, Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę 

Nadzorczą przed upływem kadencji.  

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie w czynnościach, z ważnych 

powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu oraz delegowanie członka lub członków Rady 

Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub 

odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie 

może działać.  

 

Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.  

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, 

niezastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 

nadzorczej.  

 

9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki. 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Emitenta zmiana Statutu wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej odpowiednią większością głosów oraz wpisu do 

rejestru przedsiębiorców. Zmianę Statutu Zarząd zgłasza do Sądu Rejestrowego. 

W trakcie procedury zmiany Statutu, Spółka przestrzega m.in. przepisów ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) (Dz. U. nr 131, 

poz. 1080 z późn. zm.) oraz zasad wynikających z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek 

notowanych na GPW”. 

 

10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia, opis 

praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikających z 



regulaminu Walnego Zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile 

informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane przez Zarząd Spółki i odbywa się raz 

w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu. W 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

odbyło się 29 czerwca.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia są zwoływane zgodnie z postanowieniami Kodeksu 

spółek handlowych i Statutu Spółki w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej 

bądź na żądanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 

 

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętym przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki ZUK 

ELAB S.A.”, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”. 

  

Walne Zgromadzenie posiada kompetencje przewidziane w Kodeksie spółek handlowych. 

Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie Spółki może podejmować uchwały w 

takich sprawach jak m.in.:  

- umorzenie akcji własnych,  

- emisja obligacji w tym obligacji zamiennych,  

- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,  

- zmiana Statutu Spółki,  

- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

- połączenie Spółki i jej przekształcenie,  

- rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa,  

- ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych 

Spółki,  

- wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego.  

 

Spółka wyemitowała akcje na okaziciela oraz akcje imienne. Akcje imienne są 

uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów podczas 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Akcje imienne mogą zostać na wniosek akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela.  

Zgodnie ze Statutem Spółki zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest 

niedopuszczalna.  

 

Akcjonariusze wykonują swoje prawa w sytuacjach i na zasadach opisanych w Kodeksie 

spółek handlowych, Statucie Spółki oraz „Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki ZUK 

ELZAB S.A.”. 

 

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego 

oraz opis działań organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

emitenta oraz ich komitetów. 

 

1. Organ Zarządzający: 

 

W skład Zarządu Emitenta na 31.12.2012 r. wchodziły następujące osoby: 

 



Krzysztof Urbanowicz – Prezes Zarządu, 

Jerzy Popławski – Wiceprezes Zarządu,  

Janusz Krupa – Członek Zarządu,  

Zbigniew Stanasiuk – Członek Zarządu. 

 

Zarząd  składa się z jednego albo większej liczby członków. Członków Zarządu powołuje i 

odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy (3) lata. 

 

Zarząd Spółki pracuje w oparciu o Statut Spółki oraz o Regulamin Zarządu. Regulamin 

określa między innymi sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały 

przez Zarząd: 

 

- objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) 

będących własnością Spółki, 

- nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa 

lub zorganizowanej jego części, 

- nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub 

udziału w niej, 

- ustalania treści sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy, 

- we wszelkich sprawach, które mają być przedstawione do decyzji Rady Nadzorczej i 

Walnego Zgromadzenia, 

- ustanowienia prokury, 

- zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ustalania porządku obrad Walnych 

Zgromadzeń (zwyczajnych i nadzwyczajnych), 

- wnioskowania nowej emisji akcji i obligacji, 

- ustalania rocznych planów ekonomiczno-finansowych i wieloletnich, 

- programów rozwoju, 

- zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, zaciągnięcie kredytu, udzielenie poręczenia lub 

zabezpieczenia przez Spółkę wykonania zobowiązania własnego lub osoby trzeciej, 

których jednostkowa wartość przekracza równowartość 500 tys. złotych, 

- określenia zakresu kompetencji i nadzoru nad poszczególnymi pionami 

organizacyjnymi przez członków Zarządu, 

- ustalania regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Zakładów Urządzeń 

Komputerowych „ELZAB” S.A., regulaminu pracy oraz zasad wynagradzania 

pracowników Spółki, 

- ustalanie zmiany płac dla pracowników Spółki, 

- oraz inne będące w gestii Zarządu. 

 

2. Organ Nadzorczy: 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na 31.12.2012 r. wchodziły następujące osoby: 

 

Jacek Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

Bogusław Łatka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  

Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Jacek Pulwarski – Członek Rady Nadzorczej, 

Waldemar Tevnell – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 



Rada Nadzorcza składa się z  5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i 

wynosi trzy (3) lata. 

 

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania, 

zasady zwoływania posiedzeń, zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zasady 

powoływania i funkcjonowania komitetów stałych Rady oraz komitetów ad hoc. 

 

 Do czynności Rady Nadzorczej należy: 

 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

- ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 

- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 

- wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej 

umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej Spółki albo 

Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, 

- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych bądź wszystkich 

członków Zarządu, 

- delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, 

przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia 

lub odwołania członków Zarządu czy też całego zarządu lub gdy Zarząd z innych 

powodów nie może działać, 

- ocena sprawozdań, o których mowa w art; 395 § 2 pkt; 1 Kodeksu spółek handlowych 

oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie 

Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

- zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetów rocznych, a także 

zatwierdzanie ich zmian, 

- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki, 

- wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, 

- zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Spółkę, 

- ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, 

- delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych 

czynności nadzorczych i ustalanie wynagrodzenia członków rady delegowanych do 

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub delegowanych na 

podstawie art; 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych, 

- udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności: 

 nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji,   

przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, 

 nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub  

udziału w niej, 

 objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) 

będących własnością Spółki, 

 zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, zaciągnięcie kredytu, udzielenie poręczenia 

lub zabezpieczenia przez Spółkę wykonania zobowiązania własnego lub osoby 

trzeciej, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500 000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych); 

 



Zasady działania zarówno organu zarządzającego, jak i organu nadzorczego zgodne są z 

przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulaminów 

regulujących pracę tych dwóch podmiotów, czyli odpowiednio „Regulaminu Zarządu” i 

„Regulaminu Rady Nadzorczej”.  

 

Obydwa te organy w swoich działaniach kierowały się również wytycznymi, zawartymi w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”. 

 

 
 


