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1 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2018 

1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Trans Polonia S.A. 

W roku 2018 Trans Polonia S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na 

stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. pod adresem http://www.corp-gov.gpw.pl . 

Emitent dąży do stosowania zasad ładu korporacyjnego w możliwie jak najszerszym zakresie. W roku 

2018 Emitent stosował reguły wyszczególnione w obowiązującym w tym roku dokumencie za 

wyjątkiem zasad i rekomendacji wyszczególnionych poniżej. 

1.2 Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane wraz ze 

wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady 

Zgodnie z oświadczeniem o stanie stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Spółka nie stosuje 2 zasad szczegółowych oraz 2 

rekomendacji:  

 

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

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada jest naruszana przez Emitenta. Emitent nie dokonuje rejestracji obrad 

walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo oraz zamieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej 

stronie internetowej. Stosowana do tej pory przez Emitenta forma dokumentowanie przebiegu walnych 

zgromadzeń zapewnia, zdaniem Emitenta, transparentność działalności walnego zgromadzenia. 

Emitent udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących oraz publikuje na 

stronie treść podjętych uchwał. Emitent jednak nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości. 

 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, 

zawierający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale 

na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania 

zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu 

rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – 

oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 

pozafinansowych składników wynagrodzenia, 
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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. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana przez Emitenta, z uwagi na brak posiadania polityki 

wynagrodzeń. Emitent nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości. 

 

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

przyjętej polityki wynagrodzeń. 

Rekomendacja nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rekomendacja jest naruszana przez Emitenta. Emitent nie posiada polityki 

wynagrodzeń. 

 

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

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

rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Rekomendacja nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rekomendacja jest naruszana przez Emitenta. Emitent nie posiada polityki 

wynagrodzeń. 

1.3 Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych  

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowywane są przez Głównego 

Księgowego i Dyrektora Finansowego Trans Polonia S.A. oraz poddawane są badaniu lub przeglądowi 

przez biegłego rewidenta, o ile wymagane jest to obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli istnieje taka 

potrzeba, zlecane są również wykwalifikowanym podmiotom usługi kompilacji danych zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych. Dane finansowe, będące podstawą 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych pochodzą bezpośrednio z ksiąg rachunkowych 

poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej. Nad prawidłowością danych finansowych spółek 

mających swoją siedzibę w Tczewie sprawuje Dział Finansowy Trans Polonia S.A. , w przypadku spółki 

OTP S.A. tożsama komórka organizacyjna w Płocku. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system 

kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań 

finansowych. Za przygotowanie i publikacje raportów okresowych odpowiedzialny jest Dyrektor 

Finansowy Trans Polonia S.A.  
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W Spółce istnieje procedura dotycząca obiegu dokumentów, wskazująca osoby odpowiedzialne za 

kontrolę merytoryczną dokumentów finansowych przychodzących i wychodzących. Istotne operacje 

finansowe związane z zakupem, sprzedażą i zawieraniem umów wymagają akceptacji ścisłego 

kierownictwa Spółki. Faktury zakupowe są szczegółowo opisywane. Stosowane w Grupie narzędzia 

analityczno-sprawozdawcze pozwalają monitorować dane finansowe. Wyniki finansowe będące 

podstawą raportów bieżących i okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej, 

które po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego analizowane są przez Zarząd pod kątem 

realizacji wyników finansowych w poszczególnych obszarach działalności. Zidentyfikowane błędy są 

wyjaśniane i korygowane  przez Działy Controllingu w Tczewie i Płocku. 

1.4 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 

akcji 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio i pośrednio, 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu byli: 

• Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – posiada łącznie 8.743.619 akcji, które 

stanowią łącznie 38,27% kapitału zakładowego oraz dają 11.243.619 głosów, co stanowi 

44,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ze spółką Euro Investor 

Sp. z o.o. powiązany jest  Pan Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta, posiada 

on 100% udziałów w spółce Euro Investor Sp. z o.o., 

• Quercus TFI S.A. – posiada łącznie 3.166.186 akcji Emitenta stanowiących łącznie 13,86% 

kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 3.166.186 głosów co stanowi 12,49% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Syntaxis Luxemburg II Capital s.a.r.l – posiada łącznie 2.281.378 akcji Emitenta stanowiących 

łącznie 9,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2.281.378 głosów co 

stanowi 9,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Nationale-Nederlanden PTE S.A. – posiada łącznie 2.100.000 akcji Emitenta stanowiących 

łącznie 9,19% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2.100.000 głosów co 

stanowi 8,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

 

Ponadto w dniu 18 kwietnia 2017 r. Syntaxis Luxembourg II Capital s.a.r.l zawarł z Euro Investor Sp. 

z o.o. umowę przeniesienia praw głosu z akcji. Na podstawie niniejszej umowy Syntaxis uprawniony 

jest do wykonywania prawa głosu z nie więcej niż 253.394 akcji Trans Polonia należących do Euro 

Investor Sp. z o.o., które stanowią łącznie 1,11% kapitału zakładowego Trans Polonia oraz 1,00% plus 

jeden głos ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Trans Polonia. Na podstawie Umowy dot. 
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Prawa Głosu uprawnienie Syntaxis, o którym mowa powyżej, wygasa automatycznie m.in. w przypadku 

sprzedaży przez Syntaxis którychkolwiek akcji objętych w kapitale zakładowym Trans Polonia, nabycia 

przez Syntaxis dodatkowego pakietu akcji Trans Polonia powodującego przekroczenie z posiadanych 

akcji progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Trans Polonia lub w przypadku gdy łączny udział 

głosów z akcji posiadanych przez Syntaxis spadnie poniżej 9%. 

 

W posiadaniu pozostałych akcjonariuszy było łącznie 6.556.528 akcji, które stanowią 28,70% udział w 

kapitale zakładowym oraz dają 6.556.528 głosów, co stanowi 25,87% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Nie są znane emitentowi umowy (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których 

mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

1.5 Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

Euro Investor Sp. z o.o. posiada 2.500.000 akcji imiennych serii A, które są uprzywilejowane co do 

głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

1.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu 

Wykonywanie prawa głosu z akcji Spółki nie jest w żaden sposób ograniczone. 

1.7 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych emitenta. 

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych Spółki nie jest w żaden sposób ograniczone. 

1.8 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 

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

Zarząd Emitenta składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W tych granicach liczbę członków 

Zarządu określa Rada Nadzorcza. W chwili obecnej Zarząd Emitenta jest trzyosobowy. Dariuszowi 

Cegielskiemu przysługuje prawo powołania jednego członka zarządu w przypadku zarządu 

jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w przypadku zarządu trzyosobowego 

lub czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu pięcioosobowego. Pozostałych 

członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Dariuszowi Cegielskiemu przysługuje prawo 

powierzenia funkcji Prezesa Zarządu jednemu z członków zarządu. Pozostałym członkom zarządu Rada 

Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na 
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okres wspólnej kadencji trwającej lat 5 (pięć), lecz mogą być odwoływani przed upływem kadencji 

przez podmiot, który ich powołał. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania 

określonej liczby członków Zarządu oraz powierzania funkcji Prezesa Zarządu, przysługują dopóki jest 

on akcjonariuszem Spółki i dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji 

Prezesa Zarządu przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony powyżej dokonywane 

jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób 

powołanych w skład Zarządu ze wskazaniem powierzonych im funkcji. W razie wygaśnięcia uprawnień 

Dariusza Stanisława Cegielskiego, wskazanych powyżej, wszystkich członków Zarządu powołuje Rada 

Nadzorcza. Do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta upoważniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie bez względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu 

wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub 

wiceprezesa) lub członka Zarządu z prokurentem. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy 

Spółki a wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego 

posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków Zarządu w 

zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.  W przypadku równości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. W umowach między Emitentem a członkami Zarządu Emitenta 

reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

1.9 Opis zasad zmiany statutu Spółki 

Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiany Statutu Spółki 

dokonywane są zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i z uwzględnieniem Statutu Spółki. W dniu 

22 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie zmian 

statutu spółki w ramach której dodano ust. 2 w § 26, zgodnie z którym przyjęcie zmian statutu spółki 

wymaga oddania 85% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

1.10 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. działa na podstawie: 

• Statutu Spółki Akcyjnej Trans Polonia S.A.   

• Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.  

• Kodeksu Spółek Handlowych. 

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określa § 21–26 Statutu Emitenta. Walne Zgromadzenie 

może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd 
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Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego (rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jeżeli Zarząd 

nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to 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 5% kapitału zakładowego 

mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie  z postanowieniami art. 402 

– 4023 KSH. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na 

stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 

przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co 

najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może 

podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy 

jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Porządek obrad ustala podmiot 

zwołujący Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli 

żądanie to zostało złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono 

potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.  Walne Zgromadzenie 

odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie.  Walne Zgromadzenie może 

podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba 

ze przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze warunki podejmowania 

uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisu 

prawa lub postanowienia Statutu Emitenta nie stanowią inaczej. Szczegółowe zasady działania Walnego 

Zgromadzenia określone zostały w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia 

w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 

szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla 

uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 

tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo 
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uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot 

uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji 

przysługuje Akcjonariuszowi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia 

osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej 

pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego 

Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.  

 

Zgodnie z art. 4113 KSH akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Jedna 

akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu 

jest jawne. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami 

obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, 

któremu przysługuje prawo głosu. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności przy wyborach 

członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, głosowaniu o 

pociągnięciu do odpowiedzialności tych osób, w sprawach osobowych, oraz na wniosek akcjonariusza 

lub jego przedstawiciela 

 

1.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz 

opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta 

oraz ich komitetów. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarząd Trans Polonia S.A. działał w składzie 3 osobowym: 

• Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu 

• Krzysztof Luks – Wiceprezes Zarządu 

• Adriana Bosiacka – Członek Zarządu 

W roku obrotowym 2018 nie zaszły zmiany osobowe w Zarządzie. Do składania oświadczeń woli w 

imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez względu na liczbę członków 

Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu (w tym prezesa lub wiceprezesa) lub członka zarządu z prokurentem. 

 

Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powołanych na wspólną pięcioletnią kadencję. W skład 

Rady Nadzorczej Emitenta  w roku 2018 wchodzili: 

• Grzegorz Wanio – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej,  
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• Paweł Łakomy– Członek Rady Nadzorczej, 

• Dominik Tomczyk - Członek Rady Nadzorczej,  

• Krzysztof Płachta - Członek Rady Nadzorczej, 

• Marcin Marczuk - Członek Rady Nadzorczej, 

• Bartłomiej Stępień - Członek Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwala strategię rozwoju 

Spółki oraz kontroluje jej wykonywanie. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. Dariuszowi 

Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. 

Syntaxis II Luxembourg Capital s.à.r.l. s z siedzibą w Luksemburgu, przysługuje prawo powołania 1 

członka Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej jednemu z jej członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej 

kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, 

który ich powołał.  Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej przez Dariusza Cegielskiego oraz Syntaxis dokonywane jest poprzez złożenie Spółce 

pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej 

i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawnienia Dariusza Cegielskiego do powoływania członków 

Rady Nadzorczej oraz powierzenia funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej przysługują dopóki jest 

on akcjonariuszem Spółki i dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis do powoływania jednego członka Rady 

Nadzorczej przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co 

najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza 

Cegielskiego oraz uprawnienia Syntaxis wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne 

Zgromadzenie. 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub 

postanowieniach Statutu, należy: 

- ocena sprawozdań finansowych Emitenta, 

- ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także 

składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 

- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Emitenta, 

- zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu Spółki, 

- wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady, 
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- delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 

przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,  

- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w 

nieruchomości, 

- wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, 

- reprezentowanie Emitenta w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach między Emitentem a 

członkami Zarządu Emitenta, 

- ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 

- uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, 

- zatwierdzanie regulaminów Emitenta oraz regulaminu Zarządu, 

- opiniowanie projektów zmian Statutu Emitenta, 

- opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Emitenta, 

- wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Emitenta lub jej połączenia z innym 

podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz wyrażanie opinii co do 

treści planu przekształcenia lub planu połączenia, 

- powoływanie i odwoływanie likwidatorów Emitenta, 

- wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.  

Zgodnie z uchwałą 6/2017 Rady nadzorczej Spółki z dnia 16 marca 2017 r. postanowiono o utworzeniu 

Komitetu Audytu. Komitet składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego 

Komitetu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród 

członków Rady Nadzorczej.  

Członkowie Komitetu na dzień 31.12.2018 r.: 

• Krzysztof Płachta – Przewodniczący Komitetu Audytu, 

• Paweł Łakomy– Członek Komitetu Audytu, 

• Grzegorz Wanio - Członek Komitetu Audytu, 

• Dominik Tomczyk - Członek Komitetu Audytu. 

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

- monitorowanie w Spółce: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli 

wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie 

sprawozdawczości finansowej, 

- wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 

audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego 

wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 
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- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 

szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż 

badanie; 

- informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to 

przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu 

Audytu w procesie badania; 

- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez 

niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; 

- opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 

- opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 

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

niebędących badaniem; 

- określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; 

- przedstawianie Radzie Nadzorczej, rekomendacji wyboru firmy audytorskiej  

- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 

finansowej w Spółce. 

Obecnie w Spółce nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. 

 

W 2018 r. w odniesieniu do Komitetu Audytu Spółki: 

a) Następujące osoby złożyły oświadczenia o spełnianiu ustawowych kryteriów niezależności:  

− Pan Paweł Łakomy, 

− Pan Krzysztof Płachta, 

− Pan Grzegorz Wanio, 

− Pan Dominik Tomczyk; 

b) Następujące osoby oświadczyły, iż posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych: 

− Pan Paweł Łakomy ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku 
Ekonomia, gdzie uzyskał dyplom magistra ekonomii.   

W latach 2005-2007 Pan Paweł Łakomy był uczestnikiem programu rozwoju kadr 
menedżerskich w GE Capital Management Programme, w ramach którego:  

− w GE UK Home Lending zdobył 6 miesięcy doświadczenia w dziale planowania 
finansowego i analiz finansowych jako analityk biznesowy; 

− w GE Money Bank Polska zdobył 6 miesięcy doświadczenia w dziale kontrolingu 
finansowego banku jako analityk biznesowy; 
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− w GE Money Europe Middle East and Africa Headquarters zdobył 6 miesięcy 
doświadczenia w dziale planowania finansowego i analiz finansowych centrali biznesu 
consumer finance GE Capital na region EMEA jako analityk biznesowy; 

− w GE Money UK zdobył 6 miesięcy doświadczenia w dziale polityki cenowej i 
rozwoju produktu, analityk biznesowy. 
 

W latach 2007-2008 Pan Paweł Łakomy pracował w GE Commercial Finance – Capital 
markets jako analityk w dziale rynków kapitałowych, skupiający się na analizie biznesowej 
wykupów lewarowanych, dla których finansowanie było aranżowane przez GE Commercial 
Finance.  

Od 2008 roku do dziś Pan Paweł Łakomy jest Partnerem w biurze funduszu Syntaxis w 
Warszawie. W Syntaxis brał udział w inwestycjach w Etos, Home.pl, Info-TV Operator, BIK 
Brokers oraz prowadził inwestycje w eSKY, Polflam, Loconi Intermodal, a także w Trans 
Polonii. Pan Paweł Łakomy jest również członkiem rady nadzorczej Polflam. W Syntaxis 
odpowiada za strukturyzowanie, nadzorowanie badania due dilligence, dokumentacje 
transakcji funduszu oraz monitorowanie i bieżące nadzorowanie inwestycji funduszu. 

Ponadto Pan Paweł Łakomy z wynikiem pozytywnym zdał egzaminy z finansów 
przedsiębiorstwa, audytu, kontroli finansowej, strategii rozwoju, strategii negocjacji, 
przeprowadzone w ramach programu rozwoju kadr menedżerskich GE Capital. 

c) Następujące osoby oświadczyły, iż posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której 
działa Spółka: 

− Pan Dominik Tomczyk posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) 
warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe w 
ramach Polsko-Austriackiego Studium Menedżerskiego w zakresie logistyki i handlu na Das 
Wirtschaftsfoerderungsinstitut (WIFI) w Wiedniu. Jest także absolwentem studiów 
podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek 
„Organizacja i Logistyka Handlu”. 

Od 1997 roku Pan Dominik Tomczyk jest zaangażowany we wszystkie procesy logistyczne w 
ramach zarządzania łańcuchem dostaw (SMC - Supply Chain Management). W latach 1997-
1998 pracując w firmie TRAS sp. z .o.o. na stanowisku kierownik logistyki, odpowiadał za 
pełną organizację zakupów oraz dostaw gotowego wyrobu do klienta końcowego. 

Analogiczną funkcję Pan Dominik Tomczyk pełnił kolejno w spółkach BAHLSEN sp. z o.o. 
(lata 1998–2001) oraz WOSANA S.A. (lata 2001–2002). W obu firmach Pan Dominik 
Tomczyk zarządzał zarówno magazynami zewnętrznymi (dostarczanie wyrobów gotowych w 
formule całopojazdowej oraz cross-docking), jak i całą infrastrukturą transportową spółek 
poprzez organizowanie tras przejazdów, organizację dostaw logistycznych całopojazdowych, 
rozliczanie tras i kierowców współpracujących z w/w spółkami. 

W latach 2002–2003 Pan Dominik Tomczyk współpracował z funduszem INNOVA 
CAPITAL. Jako Dyrektor Logistyki uczestniczył w dwóch projektach zarządczych (interim 
management), tj. i) CARMAN POLSKA sp. z o.o. oraz ii)CONFEX AB sp. z o.o., podczas 
których zarządzał pełną infrastrukturą logistyczną obu firm, zarówno w obszarze wyrobów 
gotowych, jak i organizacji logistyki transportowej. 
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W latach 2004–2007 Pan Dominik Tomczyk był związany z Grupą LOTOS, gdzie pracował 
jako Dyrektor Logistyki w spółce LOTOS Oil. Pan Dominik Tomczyk odpowiadał wówczas 
za cały zakres zarządzania łańcuchem dostaw, szczególnie za obszar transportowy oraz 
magazynowy. 

W roku 2012 wraz funduszem Krokus PE oraz kilkoma menedżerami przeprowadził transakcję 
management buy out zarządzanej przez siebie spółki. Od 2012 do chwili obecnej pełni funkcję 
Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego POLWAX S.A. 

d) na rzecz Spółki były świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe Spółki, 
tj. przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dozwolone 
usługi niebędące badaniem W związku z tym, Spółka dokonała oceny niezależności firmy 
audytorskiej. Komitet Audytowy wyraził zgodę na świadczenie tych usług. 

e) 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:  

− Organem uprawnionym do wyboru firmy audytorskiej jest Rada Nadzorcza Spółki, na 
podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Spółki. 

− Rekomendacja Komitetu Audytu przedstawiana jest na podstawie sprawozdania Zarządu 
Spółki zawierającego wnioski z procedury wyboru. 

Zarząd Spółki przygotowuje stosowne sprawozdanie po sporządzeniu listy firm audytorskich, 
które w ocenie Zarządu spełniają kryteria niezależności, obiektywizmu i etycznego 
postępowania oraz inne, dodatkowe kryteria, jeśli takowe zostały określone przez Radę 
Nadzorczą. 

Sporządzoną listę Zarząd Spółki przedkłada do zatwierdzenia Komitetowi Audytu Spółki. 
Komitet Audytu zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia listy. W przypadku niezatwierdzenia 
listy przez Komitet Audytu Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia kolejnej listy lub jej 
uzupełnienia, w terminie wyznaczonym przez Komitet Audytu. W razie potrzeby czynność ta 
jest powtarzana przez Zarząd. 

Po zatwierdzeniu listy, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przesyła do podmiotów 
świadczących usługi rewizji finansowej, znajdujących się na liście zatwierdzonej przez 
Komitet Audytu Spółki, zapytanie ofertowe w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans 
Polonia. 

W terminie otwartym na dokonywanie zgłoszeń przez podmioty zainteresowane świadczeniem 
usług badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia, Zarząd 
Spółki może prowadzić bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi oferentami.  

Po upływie terminu na przesyłanie ofert przez podmioty zainteresowane przeprowadzaniem 
badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia, Zarząd Spółki 
dokonuje analizy otrzymanych zgłoszeń, a następnie wybiera spośród nich oferentów, z 
którymi prowadzi dalsze rozmowy. Rozmowy mogą odbywać się bezpośrednio na 
zorganizowanych w tym celu przez Zarząd Spółki spotkaniach, jeśli Zarząd uzna za stosowne 
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zorganizowanie takiego spotkania. W spotkaniach tych mogą brać udział również członkowie 
Komitetu Audytu Spółki.  

Po dokonaniu czynności określonych powyżej, Zarząd Spółki ocenia oferty złożone przez 
podmioty świadczące usługi rewizji finansowej, zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w 
dokumentacji ofertowej, oraz przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury 
wyboru. Sprawozdanie przygotowane przez Zarząd Spółki jest przedstawiane Komitetowi 
Audytu Spółki niezwłocznie po jego sporządzeniu.  

− Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej według następujących kryteriów (i) 
podmiot wybrany do dokonywania oceny sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej Trans Polonia powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią (ii) dawać rękojmię 
prawidłowego wykonywania zawodu (iii) gwarantować usługi charakteryzujące się 
rzetelnością, starannością i wysokim stopniem profesjonalizmu.  

Dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, Rada 
Nadzorcza zwraca szczególną uwagę na posiadane doświadczenie firmy audytorskiej, w tym 
zespołu audytowego, w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza kieruje się również kompetencjami 
zespołu audytowego oraz kryterium finansowym. Ponadto Rada Nadzorcza uwzględnia 
znajomość branży transportowej, w której działa Spółka.  

Istotne kryterium wyboru stanowi umiejętność dokonywania przez zespół audytowy badania 
w sposób uwzględniający specyfikę branży transportowej i zrozumienie potrzeb Spółki, 
wynikających z działalności w tej branży. Brane pod uwagę jest w szczególności zorientowanie 
na terminowe wykonywanie powierzonych badań oraz na wysoką jakość przygotowywanych 
raportów. Nie mniej istotna w tym kontekście jest dostępność zespołu audytowego oraz 
umiejętność komunikacji w relacjach biznesowych.  

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się ponadto z 
uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza w 
szczególności uwzględnia, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność danego 
podmiotu przy wykonywaniu zadań, bądź czy nie występuje konflikt interesów, a także czy 
firma audytorska spełnia kryteria obiektywizmu i etycznego postępowania.  

Rada Nadzorcza, w celu zapewnienia niezależności i obiektywizmu podmiotu uprawnionego 
do badania, kieruje się zasadą rotacji firmy audytorskiej oraz zasadą rotacji kluczowego 
biegłego rewidenta, mając na uwadze, aby czas trwania badań przeprowadzanych przez tę samą 
firmę audytorską nie przekraczał ustawowo określonych terminów maksymalnych oraz, aby 
zachowany był określony przepisami prawa okres karencji kluczowego biegłego rewidenta.  

Badanie sprawozdań finansowych przez wybrany podmiot odbywa się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a ponadto 
powinno odpowiadać wymogom stawianym przez Giełdę Papierów Wartościowych; 

f) rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przygotowana 
przez Komitet Audytu spełniała obowiązujące warunki,  

g) w 2018 roku Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia. 
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1.12 Polityka różnorodności 

Trans Polonia S.A. nie posiada odrębnego dokumentu zawierającego opis stosowanej polityki 

różnorodności w odniesieniu do organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących Spółkę. 

Przy wyborze zarówno władz Spółki, jak i kluczowych menadżerów, dąży do zapewnienia 

wszechstronności i różnorodności szczególnie w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i 

doświadczenia zawodowego. Kluczowym i decydującym aspektem, którym kieruje się Spółka przy 

wyborze, pozostają zawsze wiedza merytoryczna oraz wysokie kwalifikacje do pełnienia określonej 

funkcji. Stosowane przez Spółkę kryteria są klarowne i zmierzają do zapewnienia jednakowych szans 

rozwoju zawodowego wśród zatrudnionych osób, co prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i 

pozwala na przeciwdziałanie dyskryminacji. Stwarzanie równych szans w dostępie do rozwoju 

zawodowego i awansu, a także dobór najlepiej wykwalifikowanej kadry kierowniczej Spółki, jest 

podstawą zarządzania różnorodnością w Spółce. 

 
 
 
 
 
 
 


