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Oświadczenie 

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w ED INVEST SA 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

 

1.Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest 

publicznie dostępny 

 

W 2021 r Spółka podlegała dwóm zbiorom zasad ładu korporacyjnego:  

- w pierwszej połowie 2021 r. obowiązywały „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie z dnia 13 października 2015 r.; 

- 1 lipca 2021 r. weszła w życie kolejna edycja zasad ładu korporacyjnego - „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2021” przyjęte przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 

r. 

Oba zbiory są dostępne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych 

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

  

2. Zakres, w jakim Spółka nie stosowała czasowo lub trwale zasad ładu korporacyjnego, o których mowa 

powyżej, wskazanie tych zasad oraz wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska. 

 

2.1 Spółka stosowała rekomendacje i zasady zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na 

GPW 2016 r., z wyjątkiem zasad wskazanych poniżej, o czym Spółka poinformowała RB nr 1/2016 r., 

przekazanym systemem EBI dnia 26 stycznia 2016 r., zgodnie z wymaganiami art. 29 ust. 3 Regulaminu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w kolejnych rocznych oświadczeniach.   

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  

I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie 

z zasadą II.Z.1. 

 Komentarz: Zarząd Spółki działa kolektywnie i podział zadań między członków Zarządu nie spełnia 

kryteriów jednoznaczności i przejrzystości.   

I.Z.1.7. Opublikowane przez Spółkę materiały informacyjne na temat strategii Spółki oraz jej wyników 

finansowych,  

Komentarz: Spółka nie publikuje własnych materiałów informacyjnych o strategii oraz o wynikach.  

I.Z.1.16. Informacji na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w 

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Komentarz: Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym, gdyż drobni 

akcjonariusze nie zgłaszają takiej potrzeby, a akcjonariusze znaczący uczestniczą w obradach 

bezpośrednio lub są reprezentowani przez pełnomocników. Spółka nie wyklucza  zastosowania tej zasady 

w przyszłości, o ile takie będą oczekiwania akcjonariuszy. Te są monitorowane za pomocą ankiety 

uruchamianej każdego roku na stronie internetowej Spółki w dniu publikacji zawiadomienia o zwołaniu 

walnego zgromadzenia. 

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

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
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Komentarz: Spółka nie zamieszcza na stronie internetowej elektronicznego zapisu obrad, gdyż te nie są 

rejestrowane. Materiały zamieszczane na stronie internetowej przed i po WZ umożliwiają nieobecnym 

akcjonariuszom odtworzenie przebiegu obrad. 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia 

dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym 

w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli 

przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.  

Komentarz: Spółka prowadzi stronę internetową tylko w języku polskim, gdyż akcje Spółki nie są 

zakwalifikowane do żadnego z wymienionych indeksów. Powyższa zasada nie ma zastosowania także z 

uwagi na strukturę akcjonariatu i zakres prowadzonej działalności. 

Zarząd i Rada Nadzorcza  

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: zadania i podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki między 

członków Zarządu nie spełnia kryteriów przejrzystości i jednoznaczności, co wynika z kolektywnego 

charakteru działania Zarządu. 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 

compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. 

Komentarz: Zgodnie z III.R.1.  Zasada jest stosowana w zakresie odpowiadającym wielkości Spółki  oraz 

charakterowi i rozmiarowi prowadzonej działalności. Zarząd kontroluje działalności operacyjną Spółki, 

nadzoruje procesy wewnętrzne, zarządza ryzykiem. Za realizację funkcji w zakresie compliance częściowo 

odpowiedzialni są doradcy zewnętrzni, w tym kancelarie zajmujące się obsługą prawną Spółki.  

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i 

compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają 

zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. 

Komentarz: Spółka jest niedużą firmą, o spłaszczonej strukturze organizacyjnej, jednorodnej działalności i 

scentralizowanym procesie decyzyjnym. Z tego względu w jej strukturze nie wyodrębniono jednostek 

odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, compliance, czy funkcji audytu wewnętrznego. Nadzór nad 

całością kontroli wewnętrznej sprawuje Zarząd, który podejmuje większość decyzji operacyjnych, 

wspierany przez doradców zewnętrznych.  

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych 

za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, 

międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  

Komentarz: W Spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. Patrz. Komentarz do III.Z.2. 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami  

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie 

dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Komentarz: Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym, gdyż drobni 

akcjonariusze nie zgłaszają takiej potrzeby, a akcjonariusze znaczący uczestniczą w obradach 

bezpośrednio lub są reprezentowani przez pełnomocników.  Spółka nie wyklucza zastosowania tej 

zasady, o ile akcjonariusze zgłoszą takie oczekiwania. Te są monitorowane za pomocą ankiety 
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uruchamianej każdego roku na stronie internetowej spółki w dniu publikacji zawiadomienia o zwołaniu 

walnego zgromadzenia.  

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej 

wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską 

jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla 

prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie. 

Komentarz: Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 0,05 zł i nie uległa zmianie od debiutu na GPW.  

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi  

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce 

do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego 

zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, 

identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady 

nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

Komentarz: Spółka nie opracowała regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w 

których może dojść do konfliktu interesu. Tym nie mniej ma zidentyfikowane okoliczności wystąpienia 

potencjalnego konfliktu interesu oraz wypracowane procedury o charakterze prewencyjnym i procedury 

postępowania w przypadkach ujawnienia powstałego konfliktu. Są one zgodne z przepisami KSH 

odnoszącymi się do członków zarządu, a w Spółce stosowane odpowiednio do członków Rady 

Nadzorczej.  

 

2.2. W II półroczu 2021 r. Spółka stosowała zasady zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 

na GPW 2021 r., z wyjątkiem zasad wskazanych poniżej, o czym Spółka poinformowała RB nr 1/2021 r., 

przekazanym 27 lipca 2021 r. systemem EBI, zgodnie z wymaganiami art. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

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

zagadnienia zrównoważonego rozwoju;  

Komentarz: Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka posiada wewnętrzne polityki i zasady dotyczące 

zagadnień środowiskowych oraz zrównoważonego rozwoju, jednak nie posiada ujednoliconego 

dokumentu w tym zakresie, w szczególności nie posiada wdrożonej strategii w obszarze ESG.  

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.  

Komentarz: Spółka posiada procedury wewnętrzne dotyczące kwestii społecznych i pracowniczych oraz 

zasady dotyczące relacji społecznych, w szczególności z klientami Spółki jednak nie posiada 

ujednoliconego dokumentu w tym zakresie.  

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, planowanych działań oraz postępów w 

jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat 

strategii w obszarze ESG powinny m.in. 

Komentarz: Nie dotyczy z uwagi na brak wdrożenia u Emitenta Strategii.  
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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;  

Komentarz: Nie dotyczy z uwagi na brak wdrożenia u Emitenta Strategii ESG  

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, 

sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w 

roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja 

zawiera zestawienie tych wydatków.  

Komentarz: Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie ujawnia wydatków ponoszonych przez nią na 

wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków 

zawodowych itp., bowiem wydatkowanie przez Spółkę kwot na te cele ma charakter incydentalny, a ich 

wielkość (w ujęciu jednostkowym i łącznym) nie jest znaczna z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki 

oraz w stosunku do pozostałych kosztów ponoszonych przez Spółkę.  

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.  

Komentarz: Spółka nie organizuje spotkań dla inwestorów, wszelkie informacje o bieżącej działalności 

Spółki dostępne są w materiałach znajdujących się na stronie internetowej, raportach bieżących i 

okresowych, jak również przekazywane są akcjonariuszom w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

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%.  

Komentarz: Spółka nie posiada polityki różnorodności, co nie przeszkadza w uzyskaniu wymaganego 30% 

parytetu mniejszości w zarządzie czy na poziomie kierownictwa zespołów. Po ubiegłorocznych wyborach 

Rada Nadzorcza jest jednorodna płciowo, ale zróżnicowana wiekowo, kompetencyjnie i pod względem 

kwalifikacji.  

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.  

Komentarz: W spółce głównymi kryteriami wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej są 

wykształcenie, wiedza i doświadczenie, kompetencje oraz wszechstronność kandydata do sprawowania 

danej funkcji. Spółka dobierając osoby mające pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz 

kluczowych menedżerów, przede wszystkimi kieruje się powyższymi kryteriami. Ma na celu jak najlepsze 

dopasowanie kadry menedżerskiej do potrzeb Spółki oraz najbardziej efektywne spełnianie zadań przed 
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nimi stawianych. Spółka zapewnia, że w procesie doboru członków jej organów nie kieruje się kryteriami 

niedozwolonymi. 

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5; 

Komentarz: Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na niestosowanie zasady 1.5. 

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.  

Komentarz: Spółka nie opracowała polityki różnorodności, niestosowanie zasady 2.1. 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

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. 

Komentarz: W Spółce nie wyodrębniono wymienionych w zasadzie jednostek organizacyjnych, z uwagi 

na wielkość firmy i skalę prowadzonej działalność. 

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.  

Komentarz: Ze względu na rozmiar oraz rodzaj prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej 

strukturze osób odpowiedzialnych za wskazane obszary. Odpowiedzialność za obszar zarzadzania ryzkiem 

oraz kontroli wewnętrznej spoczywa na Zarządzie Spółki, zadania z obszaru compliance przypisane są 

pracownikom Spółki odpowiedzialnym za obszar finansów i księgowości, którzy podlegają bezpośrednio 

Zarządowi Spółki. 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie 

przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję 

komitetu audytu.  

Komentarz: Ze względu na rozmiar oraz rodzaj prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej 

strukturze jednostek odpowiedzialnych za wskazane obszary.  

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.  

Komentarz: Nie dotyczy. Spółka nie ma grupy. 

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.  

Komentarz: Nie dotyczy. Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80. 

Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce 

oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla 

przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.  

Komentarz: Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami (DPSN2016) przesłanką rozważenia organizacji 

zdalnego Walnego Zgromadzenia jest rzeczywiste zainteresowanie drobnych akcjonariuszy udziałem w 

walnym zgromadzeniu organizowanym z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. 

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym.  
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Komentarz: Podobnie jak w zasadzie 4.1 rzeczywiste zainteresowanie interesariuszy powszechnie 

dostępną transmisją obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, to przesłanka warunkująca 

rozważenie przygotowania transmisji on-line. 

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.  

Komentarz: Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie był realizowany program opcji menedżerskich jak 

również nie ma planów wprowadzenia takiego programu w przyszłości. 

 

3. Opis głównych cech stosowanych przez Spółkę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 

procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Bezpośredni nadzór nad sporządzeniem sprawozdań 

finansowych sprawuje Prezes Zarządu. 

Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych 

oraz raportów okresowych odpowiedzialny jest Departament Księgowo – Finansowy.   

 

➢ System nadzoru i kontroli procesu powstawania sprawozdań finansowych tworzą: 

a) podział obowiązków i kompetencji w procesie przygotowywania informacji  

finansowej;  

b) sformalizowany proces dokonywania istotnych szacunków mających wpływ na sprawozdania 

finansowe; 

c) dokonywane przez Zarząd systematycznie przeglądy wyników Spółki; 

d) weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta; 

e) bieżąca analiza identyfikowanych ryzyk mogących - w ocenie Zarządu - mieć wpływ na 

planowane wyniki finansowe Spółki, na podstawie informacji o kosztach, sprzedaży oraz stopniu 

zaawansowania realizowanych i przygotowywanych projektów. 

 

Zarząd ED invest S.A. przegląda i weryfikuje przyjętą strategię co najmniej raz w roku. 

Publikowane przez Spółkę kwartalne i półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe podlegają 

odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez audytora. 

 

4. Opis znacznych pakietów akcji, posiadanych bezpośrednio 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 ZWZ. Stan na 31 grudnia 2021 r. 
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Imię i nazwisko/Nazwa 

Liczba akcji wg. 
stanu na 

31.12.2021 r. 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu Spółki 

Zofia Egierska 4 074 921 32,90% 4 074 921 32,90% 

Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%   3 585 650 28,95% 

   ED invest S.A.              2 477 337                               20%                           2 477 337                     20%                     

 PKO TFI*                999 590                      8,07%                         999 590                            8,07% 

*) liczba akcji zarejestrowanych na ostatnim ZWZ 
 

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z jej wiedzą: 

- nie istnieją papiery wartościowe Spółki, dające specjalne uprawnienia, 

- nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu, 

- nie istnieją prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi, które oddzielone są od posiadania 

papierów wartościowych, 

- nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki.  

 

5. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania członków zarządu i ich wymiany oraz zmiany 

umowy spółki, uprawnień członków zarządu, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 

wykupie akcji. 

 

Zarząd jest wieloosobowy i liczy od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób. Członków Zarządu, w tym Prezesa 

Zarządu i Wiceprezesów powołuje Rada Nadzorcza, która każdorazowo określa liczbę i funkcje członków 

Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata. 

Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje. 

 

Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu, wskutek 

śmierci, rezygnacji lub odwołania. Pisemną rezygnację członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej.  

Członkowie Zarządu mogą być odwołani   przez Walne Zgromadzenie. 

 

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.  

 

Zarząd ED invest S.A. nie ma uprawnienia do podjęcia samodzielnej decyzji o emisji lub wykupieniu akcji. 

Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu określa Statut Spółki   oraz Regulamin Zarządu, zatwierdzany 

przez Radę Nadzorczą. 

 

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest 

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu 

działający z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.  
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Zmiany Statutu (umowy Spółki) dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami KSH, do których 

odwołują się statutowe zapisy dotyczące podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego. Statut 

Spółki oraz Regulamin Zarządu określają uprawnienia członków zarządu.  

 

6. Sposób działania WZ i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich 

wykonywania, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa 

 

Walne Zgromadzenie ED invest SA odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zgodnie z przepisami 

KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy czym ani Statut ani Regulamin do sposobu 

działania WZ i jego zasadniczych uprawnień nie wprowadzają zasad odmiennych od wynikających z 

przepisów KSH. 

Do szczególnych kompetencji WZ, poza sprawami zastrzeżonymi w przepisach powszechnie 

obowiązujących, należy podejmowanie uchwal w następujących sprawach: 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z 

wykonania przez nich obowiązków, 

b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim 

ograniczonego prawa rzeczowego,  

d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 

10.000.000 zł brutto,  

e) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, 

f) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

g) rozwiązanie, likwidacja, łączenie i podział lub przekształcanie Spółki, 

h) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę, 

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, 

j) zmiana Statutu Spółki, 

k) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, 

l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. 

 

Prawa akcjonariuszy ED invest SA oraz sposób ich wykonywania opisane w Statucie i Regulaminie 

Walnego Zgromadzenia nie odbiegają od zasad ujętych w przepisach KSH. 

 

7. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania 

organów zarządzającego i nadzorującego Emitenta i ich komitetów 

 

Zarząd 

W 2021 r.  Zarząd Spółki pracował w 3 osobowym składzie: 

Zofia Egierska - Prezes Zarządu 

Jerzy Dyrcz – Wiceprezes Zarządu, 

Jolanta Szewczyk- członek Zarządu 
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Pracami Zarządu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes Zarządu. Decyzje podejmowane są 

w formie uchwał, do przyjęcia których wystarcza zwykła większość głosów.  Przy równej liczbie głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia zwołuje Prezes w miarę potrzeb. Za należyte zabezpieczenie 

i przechowywanie dokumentów zarządu w siedzibie Spółki odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu.   

 

Rada Nadzorcza 

W 2021 r. Rada pracowała w następującym składzie:  

Bohdan Brym - Przewodniczący Rady,  

Mieczysław Kosy - Wiceprzewodniczący Rady,  

Andrzej Król - Członek Rady, Sekretarz,  

Krzysztof Mikołajczyk - Członek Rady,  

Robert Fijołek - Członek Rady  

 

Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. 

Kompetencje Rady Nadzorczej oraz zasady jej pracy określa Regulamin Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady 

Nadzorczej należy: 

1. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności, 

2.    zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć Rada uzna to za wskazane, 

3.    udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązanymi, w 

rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z 16 października 2019 r. (Dziennik Ustaw 

z 15 listopada 2019 r, poz. 

2217).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w 

ramach prowadzenia działalności operacyjnej przez Spółkę,  

4.  udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości 

przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki, 

5   wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członka Zarządu w spółkach 

zależnych od Spółki, 

6.    wyrażanie zgody na zasiadanie członka Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek 

spoza grupy kapitałowej, 

7.    wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału 

w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 2.500.000 zł brutto i nie 

przekraczającej 10.000.000 zł brutto; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 ust. 4 kodeksu 

spółek handlowych,  

8.   udzielanie zgody na ustanowienie hipoteki lub zastawu na składnikach majątku Spółki, poręczenie 

długu osoby trzeciej lub poręczenie weksla o wartości wyższej niż dwukrotność kapitału zakładowego 

Spółki, 
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9.   udzielanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, 

10. wyrażanie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami 

zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania lub współreprezentowania spółek od 

nich zależnych w stosunkach ze Spółką, jako członek zarządu wszystkich spółek. 

 

W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od 

Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.  

 

Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  

 

Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. 

Posiedzenie Rady zwołuje się listami poleconymi wysłanymi najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem 

posiedzenia. Z ważnych powodów zwołanie rady może się odbyć z wykorzystaniem telefonu, faksu lub 

poczty elektronicznej. 

Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący.  Nieobecność na posiedzeniu RN wymaga niezwłocznego zawiadomienia 

Przewodniczącego.  

W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu, jeśli zostaną zaproszeni przez 

Przewodniczącego.  Każdy z Członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady 

Nadzorczej doradcę. 

Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 

Rady. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

Uchwały Rady powinny być protokołowane i należycie przechowywane. Po zakończeniu kadencji Rady 

Przewodniczący Rady lub inny z jej członków jest zobowiązany przekazać protokolarnie całość 

dokumentacji Spółce.   

W ramach Rady działa jeden komitet - Komitet Audytu, powołany 23 kwietnia 2020 r. do którego należy 

trzech członków Rady.  

Funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu pełni p. Mieczysław Kosy, zaś członkami KA są: p. Bohdan 
Brym i p. Robert Fijołek; 

− ustawowe kryteria niezależności spełniają – p. Bohdan Brym i p. Mieczysław Kosy; 

 

− osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości jest p. Mieczysław Kosy, absolwent 

SGPiS (obecnie SGH), magister ekonomii w dziedzinie finansów, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w 

firmach budowlanych na stanowisku dyrektora finansowego odpowiedzialnego za zarządzanie 

finansami, rachunkowością i controllingiem.  

 

− osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności dotyczące branży, w której działa emitent, są p. p. 

Bohdan Brym i Mieczysław Kosy, z uwagi na ich wieloletnią pracę w firmach budowlanych. Ponadto p. 

Bohdan Brym jest magistrem inżynierem w zakresie budownictwa. 

  

− firma audytorska badająca sprawozdanie Spółki nie świadczyła na rzecz Emitenta żadnych 

dozwolonych usług nie będących badaniem; 
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− Polityka wyboru firmy audytorskiej - w listopadzie 2021 r Rada Nadzorcza dostosowała jej zapisy do 

znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 

zgodnie z którymi wydłużono do 10 lat okres współpracy z jedną firmą audytorską, ustanawiając na 4 

lata okres karencji na badanie sprawozdań finansowych spółki przez ten podmiot jak i wszystkie   

jednostki będące w sieci tego podmiotu. Maksymalny okres współpracy z kluczowym biegłym 

rewidentem wynosi 5 lat z trzy letnim okresem karencji.  

  

− Wybór firmy audytorskiej – w wyniku przetargu ofert Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej trzy 

oferty, rekomendując wybór Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. K., spełniającej najistotniejsze kryteria, tj. 

znajomość branży i specyfiki działalności Spółki, doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek 

publicznych oraz zadowalające warunki finansowe. Zawarta umowa dotyczy badania oraz przeglądu 

okresowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022-2023.    

 

− w trakcie 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu oraz 6 posiedzeń Rady Nadzorczej. 


