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1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO
PRZEZ ENERGOINSTAL S.A.
ENERGOINSTAL

S.A.

stosuje

zasady

ładu

korporacyjnego

zawarte

w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, dostępna jest na stronie internetowej spółki pod adresem:
https://www7.energoinstal.pl/files/galleries/oswiadczenie-zarzadu/PL_GPW_dobre_praktyki_ENERGOINSTAL-0_1.pdf

2.
ODSTĄPIENIA
KORPORACYJNEGO.

OD

POSTANOWIEŃ

ZBIORU

ZASAD

ŁADU

Zgodnie z Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad
zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, spółka ENERGOINSTAL S.A.
nie stosuje 4 rekomendacji oraz 14 zasad szczegółowych.

Rekomendacje, których nie stosuje spółka wraz z ich uzasadnieniem przedstawiają się
następująco:

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań
w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba Ŝe wyodrębnienie jednostek organizacyjnych
nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
Komentarz spółki :
W spółce realizowane są działania ze wskazanych powyŜej obszarów. Nie wszystko odbywa się
jednak w ramach specjalnie wyodrębnionych do tego celu systemów. Czynności, o których mowa
realizowane są przez Dział Finansów i Controllingu, Komisję Kontroli Wewnętrznej oraz System
Zintegrowanego Zarządzania.

IV.R.2. JeŜeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla
sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, powinna umoŜliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać
się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niŜ miejsce obrad walnego
zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki :
Według opinii Zarządu akcjonariat Spółki charakteryzuje się małym rozproszeniem, a przebieg
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dotychczasowych Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę zapewnienia wykonywania prawa
głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedŜerów powinno wynikać
z przyjętej polityki wynagrodzeń.
Komentarz spółki :
Zasada ta nie jest w pełni stosowana. Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Zasady
wynagradzania kluczowych menedŜerów określa obowiązujący w spółce Regulamin Wynagradzania.
Natomiast wynagrodzenie Członków Zarządu ustala indywidualnie Rada Nadzorcza.

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami
krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a takŜe powinna uwzględniać
rozwiązania słuŜące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Komentarz spółki :
Zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie VI.R.1

Zasady szczegółowe, których nie stosuje spółka wraz z ich uzasadnieniem przedstawiają się
następująco:

I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony
zgodnie z zasadą II.Z.1.
Komentarz spółki :
Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu, został w Spółce dokonany i zapewnia
prawidłowe jej funkcjonowanie. Spółka nie decyduje się jednak na prezentację tych informacji
na stronie internetowej.

I.Z.1.7. Opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej
wyników finansowych.
Komentarz spółki :
Spółka nie publikuje informacji na temat jej strategii, zaś dane dotyczące jej wyników finansowych
są stale dostępne na jej stronie internetowej.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki róŜnorodności w odniesieniu
do władz spółki oraz jej kluczowych menedŜerów; opis powinien uwzględniać takie elementy
polityki róŜnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a takŜe
wskazywać cele stosowanej polityki róŜnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie
sprawozdawczym; jeŜeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki róŜnorodności, zamieszcza
na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
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Komentarz spółki :
W odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedŜerów, spółka nie stosuje obecnie polityki
róŜnorodności. Decyzje odnośnie powołania osób do wykonywania funkcji zarządu, nadzoru i funkcji
kierowniczych, podejmowane są w oparciu o ich kompetencje i doświadczenie, tak aby zapewnić
realizację strategii i celów spółki.

I.Z.1.16. Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później
niŜ w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki :
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Komentarz spółki :
Spółka nie rejestruje obrad walnego zgromadzenia w formie audio czy wideo. W ocenie Zarządu
dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest wystarczający
i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały
są upubliczniane w raportach bieŜących wysyłanych na GPW i zamieszczane na stronie internetowej
spółki.

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy
członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat
podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Komentarz spółki:
Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu, został w Spółce dokonany i zapewnia
prawidłowe jej funkcjonowanie. Spółka nie decyduje się jednak na prezentację tych informacji
na stronie internetowej.

II.Z.10.1. Ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne
mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności
operacyjnej.
Komentarz spółki:
Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji
spółki. Nie uwzględnia ona jednak wszystkich elementów wskazanych w powyŜszej zasadzie

III.Z.1. Za wdroŜenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
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Komentarz spółki:
Działania we wskazanych powyŜej obszarach są w spółce prowadzone. Nie wszystko odbywa się
jednak w ramach specjalnie wyodrębnionych do tego celu systemów. Czynności, o których mowa
realizowane są przez Dział Finansów i Controllingu, Komisję Kontroli Wewnętrznej oraz System
Zintegrowanego Zarządzania.

III.Z.2. Z zastrzeŜeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a takŜe
mają zapewnioną moŜliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz spółki:
Zgodnie z zasadą III.Z.1.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezaleŜności określone
w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego.
Komentarz spółki:
W spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1,
wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki:
Spółka nie stosuje zasady III.Z.1.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1,
w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby
odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak równieŜ 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,
jednakŜe nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności
funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki:
Spółka nie stosuje zasady III.Z.1. oraz zasady II.Z.10.1.

IV.Z.2 . JeŜeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
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Komentarz spółki :
Struktura akcjonariatu oraz dotychczasowe doświadczenia z przebiegu Walnych Zgromadzeń, nie
wskazują potrzeby zapewnienia dostępności transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń,
zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia kaŜdego z członków zarządu,
w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów
ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu
rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze –
oddzielnie dla spółki i kaŜdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym
menedŜerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki :
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń. W związku z tym w sprawozdaniu rocznym
publikuje tylko informacje wskazane przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka w sprawozdaniu
rocznym podaje wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej

3. SYSTEMY
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W ODNIESIENIU DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ENERGOINSTAL S.A.
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. jest odpowiedzialny za wdroŜenie i funkcjonowanie
systemu

kontroli

wewnętrznej

w

procesie

sporządzania

sprawozdań

finansowych

ENERGOINSTAL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy ENERGOINSTAL S.A.
Pełną

obsługę

finansowo-księgową

zarówno

dla

jednostki

dominującej

–

Spółki

ENERGOINSTAL S.A., jak równieŜ pozostałych Spółek Grupy świadczy spółka W.A.M. Consulting
Sp. z o.o. – spółka siostrzana dla Energoinstal S.A. W Spółce tej pracują wykwalifikowani pracownicy,
którzy

świadczą

usługi

prowadzenia

ksiąg

rachunkowych,

sporządzania

jednostkowych

oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich Spółek wchodzących w skład Grupy
ENERGOINSTAL S.A., jak równieŜ usługi z zakresu doradztwa personalnego i szkoleń.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce
procedur. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez słuŜby
finansowo-księgowe pod nadzorem Działu Głównego Księgowego Spółki ENERGOINSTAL S.A.,
a następnie przekazywane do akceptacji przez Zarząd.
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Nadzór nad procesem elektronicznego przekazywania raportów rocznych i śródrocznych sprawuje
Główny Księgowy Spółki ENERGOINSTAL S.A.
Spółka na bieŜąco monitoruje i wdraŜa zmiany wprowadzane w przepisach i regulacjach
zewnętrznych w zakresie wymogów sprawozdawczości giełdowej.
Podstawą

sporządzenia

jednostkowego

sprawozdania

finansowego

ENERGOINSTAL

S.A.

są księgi rachunkowe prowadzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej, natomiast jednostkowe sprawozdania finansowe pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. sporządzane są w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki dominującej są prowadzone przy uŜyciu programu finansowoksięgowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości
finansowej i zarządczej od 1 stycznia 2008r. Księgi rachunkowe Spółek zaleŜnych są prowadzone
w oparciu o systemy finansowo-księgowe takie jak: SAP R/3 oraz Symfonia. Systemy te zapewniają
agregowanie danych w poŜądanych przekrojach.
Spółki Grupy ENERGOINSTAL S.A. stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez
zarządy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.

4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY
ZNACZNE PAKIETY AKCJI.

BEZPOŚREDNIO

LUB

POŚREDNIO

Zestawienie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31.12.2016r.
przedstawia się następująco:

Struktura
akcjonariatu
(powyŜej 5%)

11 161 023

62,01%

11 161 023

Procentowy
udział w ogólnej
liczbie głosów
na WZ
62,01%

Jarosław Więcek

910 581

5,06%

910 581

5,06%

Michał Więcek

909 000

5,05%

909 000

5,05%

12 980 604

72,11%

12 980 604

72,11%

W.A.M. Sp. z o.o.*

Razem:

Liczba akcji

Procentowy
udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów

* Udziałowcami W.A.M. Sp. z o.o. są: Stanisław Więcek, Michał Więcek, Jarosław Więcek.

5. POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DAJĄCYCH SPECJALNE
UPRAWNIENIA
KONTROLNE
ORAZ
OGRANICZENIA
ODNOŚNIE
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU I PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI.
W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne,
nie ma teŜ Ŝadnych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu oraz przenoszenia prawa własności.
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6. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA
ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ.

I

ODWOŁYWANIA

OSÓB

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek
Prezesa Zarządu Rada powołuje pozostałych członków Zarządu, lub powołuje ich z własnej inicjatywy.
Rada Nadzorcza moŜe odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem
kadencji Zarządu.
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień
zastrzeŜonych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki. W stosunkach wewnętrznych
Zarząd moŜe wykonywać zarządzanie spółką poprzez Dyrektora Generalnego. Tryb działania Zarządu
określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza
Rada Nadzorcza.
Do

składania

oświadczeń

w

imieniu

Spółki

uprawnieni

są

dwaj

członkowie

Zarządu

lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Zarządowi przysługuje prawo ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie
Spółki lub jego zorganizowanej części.
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę
w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza moŜe upowaŜnić, w drodze uchwały, jednego
lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Pracownicy Spółki podlegają
Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia
na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, określa
zatwierdzony w 2007r. Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A., którego tekst jest dostępny
na stronie internetowej spółki.
Decyzję o emisji akcji Spółki podejmuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy większością 3/4
oddanych głosów. Decyzję o wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie
z Kodeksem Spółek Handlowych.

7. ZASADY ZMIAN STATUTU ENERGOINSTAL S.A.
Zmiany statutu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością
3/4 oddanych głosów.
Uchwały

w

przedmiocie

zmian

statutu

zwiększające

świadczenia

akcjonariuszy

lub uszczegóławiające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
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8. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE
UPRAWNIENIA ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSÓB ICH
WYKONYWANIA.
Walne
zawarte

w

zgromadzenie

Kodeksie

Spółek

Akcjonariuszy
Handlowych

Spółki
i

działa

Statucie

w

Spółki.

oparciu
Sposób

o

uregulowania

działania

Walnego

Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
ENERGOINSTAL S.A. uchwalony w dniu 10.07.2010r. (dostępny na stronie internetowej spółki).
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 434 Kodeksu Spółek
Handlowych (prawo poboru). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się
na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału akcyjnego. Akcjonariusze
reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone
sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostały zwołane na podstawie art. 400 KSH
wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie Ŝądanie. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia
uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyraŜonej zgodzie przez wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty przez co najmniej 75% głosów Walnego
Zgromadzenia.

9. SKŁAD OSOBOWY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A.
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w 2016r. przedstawiał się następująco:

Skład Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 2016r.:
Michał Więcek – Prezes Zarządu
Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu
Lucjan Noras - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w 2016r.:
Stanisław Więcek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław Komarnicki - Zastępca Przewodniczącego
Artur Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Henryk Kawalski - Członek Rady Nadzorczej
Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej

Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ich zasadnicze uprawnienia określa
zatwierdzony w 2008r. Regulamin Rady Nadzorczej i zatwierdzony w 2007r. Regulamin Zarządu
Spółki ENERGOINSTAL S.A. (oba regulaminy są dostępne na stronie internetowej spółki).
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