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OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. 

W 2020 ROKU  

stanowiące wyodrębnioną część 

 SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. ZA ROK 2020  

I. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ 

MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY  

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. (Emitent, Spółka) podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 13 października 2015 r. Treść zbioru zasad dostępna jest na stronie internetowej Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. www.corp-gov.gpw.pl. 

II. ZAKRES, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO. 

Emitent w 2020 roku stosował w całości większość zasad ładu korporacyjnego, z wyjątkiem zasad 

opisanych poniżej, które nie były stosowane bądź stosowane były w ograniczonym zakresie. 

1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami. 

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym 

charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej 

polityki w tym zakresie. 

Wyjaśnienie: Rekomendacja nie ma stosowania wobec Spółki. Spółka nie prowadzi działalności w tym 

zakresie. 

2. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami. 

I.Z.1.6. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Kalendarz zdarzeń 

korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz 

publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. 

Wyjaśnienie: Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, które również 

dostępne są na stronie Spółki, informację o wszelkich zdarzeniach korporacyjnych z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Informacja w formie kalendarza w ocenie Spółki jest zbędna. 

I.Z.1.8. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Zestawienia 

wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym 

przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. 

Wyjaśnienie: Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów okresowych informację o 

wynikach finansowych spółki. Informacje te są również dostępne na stronie internetowej Spółki. 

http://www.corp-gov.gpw.pl/
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I.Z.1.9. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Informacje na temat 

planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, 

zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend -łącznie oraz 

w przeliczeniu na jedną akcję. 

Wyjaśnienie: Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, informację o 

uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenia. Raporty te są również dostępne na stronie 

internetowej Emitenta. Decyzja w zakresie wypłaty dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia. 

I.Z.1.11. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Informację o treści 

obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, bądź też o braku takiej reguły. 

Wyjaśnienie: Spółka stosuje się do zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. 

I.Z.1.13. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Informację na temat 

stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z 

informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów. 

Wyjaśnienie: Spółka publikuje na bieżąco informację w zakresie stosowania zasad i rekomendacji 

zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW za pośrednictwem systemu EBI. 

I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) informację 

zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej 

kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, 

kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki 

różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i 

nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej 

decyzji. 

Wyjaśnienie: Kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych managerów 

podejmuje Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza. 

I.Z.1.16. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Informację na temat 

planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą 

walnego zgromadzenia. 

Wyjaśnienie: Spółka uznaje, że koszty transmisji obrad Walnego Zgromadzenia są za wysokie. 

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że struktura akcjonariatu Spółki powoduje brak zainteresowania 

obradami Walnego Zgromadzenia. 

I.Z.1.17. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Uzasadnienia do 

projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących 
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budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia 

zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 

Wyjaśnienie: Spółka publikuje projekty uchwał Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. W przypadkach gdy wymagane jest uzasadnienie treści projektu lub uchwały 

przekazywane ono jest wraz z projektami uchwał przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu. 

I.Z.1.18. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Informację na temat 

powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację 

o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy. 

Wyjaśnienie: Decyzję w zakresie odwołania Walnych Zgromadzeń co do zasady podejmowane są przez 

akcjonariuszy, w przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce Spółka publikuje stosowny raport bieżący. 

I.Z.1.20. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) Zapis przebiegu obrad 

walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Wyjaśnienie: W ocenie Spółki koszty takiego rozwiązania są zbyt wysokie. Spółka nie posiada 

niezbędnej infrastruktury technicznej a nadto brak jest zainteresowania zapisem przebiegu obrad 

Walnych Zgromadzeń ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki. 

I.Z.1.21. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (...) Dane kontaktowe do 

osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 

adresu e-mail lub numeru telefonu. 

Wyjaśnienie: Spółka na swojej stronie podaje dane kontaktowe z których mogą korzystać wszystkie 

podmioty zainteresowane. W ocenie Spółki nie zasadnym jest wyodrębnianie danych kontaktowych w 

celach komunikacji z inwestorami. 

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. 

Wyjaśnienie: Spółka nie uczestniczy w indeksach giełdowych WIG20 mWIG40, a ponadto za 

stosowaniem zasady nie przemawia struktura akcjonariatu ani charakter prowadzonej przez Spółkę 

działalności. 

3.  Zarząd i Rada Nadzorcza. 

II.Z.10.3. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i 

przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: (…) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę 

obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w 

Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych. 
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Wyjaśnienie: Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej sferach w tym 

również i nad wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych. 

II.Z.10.4. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i 

przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: (…) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę 

polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. 

Wyjaśnienie: Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej sferach w tym 

również i nad wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych. 

 

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego 

zgromadzenia. 

Wyjaśnienie: Rada Nadzorcza Spółki wyraża opinię na wniosek akcjonariuszy lub Zarządu Spółki w 

istotnych sprawach mających być przedmiotem obrad lub w sprawach przewidzianych w Statucie 

Spółki. 

4. Systemy i funkcje wewnętrzne. 

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. 

Wyjaśnienie: w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego gdyż w ocenie 

Spółki, nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. 

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. 

Wyjaśnienie: w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego gdyż w ocenie 

Spółki, nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. 

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. 12 

Wyjaśnienie: w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego gdyż w ocenie 

Spółki, nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. 

5. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami. 

IV.R.2. Jeżeli 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 umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich 

środków, w szczególności poprzez: 

 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
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2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 

się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego 

zgromadzenia,  

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia 

Wyjaśnienie: Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki, wysokie koszty oraz brak zainteresowania 

po stronie akcjonariuszy rekomendacja nie jest stosowana przez Spółkę. 

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są 

przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów 

prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza 

następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane. 

Wyjaśnienie: Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę notowane są wyłącznie na rynku 

regulowanym GPW S.A. w Warszawie. 

6.  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. 

Wyjaśnienie: Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki, wysokie koszty oraz brak zainteresowania 

po stronie akcjonariuszy nie zapewnia się transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. 

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach. 

Wyjaśnienie: Spółka wskazuje, że brak jest zainteresowania udziałem mediów w obradach Walnych 

Zgromadzeń Spółki ponadto w ocenie Spółki udział osób nie uprawnionych może zakłócać pracę 

Walnego Zgromadzenia. 

IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin 

wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we 

wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. 

Wyjaśnienie: Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego 

Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze. 

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

Wyjaśnienie: Członkowie organów spółki podejmują starania aby możliwym było ich uczestnictwo w 

obradach Walnego Zgromadzenia, jednakże ze względu na fakt, że wielokrotnie Walne Zgromadzenia 

Spółki odbywają się w terminach wyznaczonych przez akcjonariuszy, zapewnienie udziału Członków 

organów każdorazowo w obradach Walnego Zgromadzenia jest znacznie utrudnione. 

7. Wynagrodzenia. 

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 

wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, 
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długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla 

akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wyjaśnienie: Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Nie zostały przyjęte programy motywacyjne. 

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,  

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. 

Wyjaśnienie: Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Organów Spółki zgodnie z 

obowiązującymi spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 

III. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW 

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU 

SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANASOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH. 

Zarząd Emitenta jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w 

procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, które są przygotowywane i 

publikowane zgodnie m.in. z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).  

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest 

zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach 

finansowych i raportach okresowych. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta 

jednym z podstawowych zewnętrznych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania 

finansowego przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: przegląd 

półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego jednostkowego oraz 

skonsolidowanego. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z 

rekomendacją Komitetu Audytu stosownie do postanowień przyjętej przez Spółkę „Polityki i procedury 

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania 

publicznego”.  

Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są członkom Rady 

Nadzorczej Spółki, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z 
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księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W ramach kontroli wewnętrznej w kompetencji 

Komitetu Audytu Spółki leży monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywanie 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. 

 Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd i Rada Nadzorcza są zobowiązani do 

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania 

przewidziane w tej ustawie. Sprawozdania finansowe Spółki są przygotowywane przez podmiot 

świadczący usługi księgowe na zasadzie umowy outsourcingowej następnie przed przekazaniem ich 

audytorowi podlegają weryfikacji Prezesa Zarządu.  

Emitent stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, 

okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom. Spółka 

dokonuje oceny funkcjonowania i sprawności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Na podstawie przeprowadzonej oceny 

Zarząd stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2018 roku nie istniały żadne uchybienia, które mogłyby w 

istotny sposób wpłynąć na skuteczność kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego. 

IV. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE 

PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, 

ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH 

WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU. 

Akcjonariat na dzień 31.12.2020 r. 

 

Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE dzień publikacji raportu prezentuje się 

  w następujący sposób: 

 

1) Merit Investments ASI S.A. – właściciel 1,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 

87.974 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, 

2) Delphine Group S.A. – właściciel 1,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 87.974 

(osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym% 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

WZA (%) 

Patro Invest sp. z o.o. w 

likwidacji (pośrednio 

Damian Patrowicz) 

1 409 581 20,14 1 409 581 20,14 

Pozostali 5 590 419 79,86 5 590 419 79,86 

 Razem 

 

 

7 000 000  100 7 000 000  100 
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3) Bartosz Graś - właściciel 5,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 419 540 (czterysta 

dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści) akcji; 

4) Marek Parzyński - właściciel 5,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 419 540 (dwa 

miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji; 

5) Piotr Karbowski - właściciel 5,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 419 542 (czterysta 

dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji.) akcji. 

 

Główni akcjonariusze posiadają łącznie 20,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 1 434 570 (jeden 

milion czterysta trzydzieści cztery pięćset siedemdziesiąt) akcji. Ponadto emitent informuje, na 

moment publikacji raportu trwa proces zmiany akcjonariatu. Aktualnie Emitent przygotowuje 

dokumenty do rejestracji warrantów subskrypcyjnych na podstawie których akcjonariusze wskazani w 

nocie XV obejmą akcje serii H. 

V. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ 

SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ. 

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które by dawały specjalne uprawnienia ich 

posiadaczom. Wszystkie papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są na okaziciela bez 

dodatkowych uprawnień. 

VI.  WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, 

TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY 

OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE 

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY 

SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE 

OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. 

Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują.  

VII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. 

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie podlega 

ograniczeniom.  

VIII. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB 

WYKUPIE AKCJI. 

Zarząd Spółki w roku 2020 był jednoosobowy. Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez 

Radę Nadzorczą Emitenta. Kadencja Zarządu trwa 5 lata, a jego uprawnienia dokładnie określa Statut 

Spółki. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie wszelkimi działaniami Spółki z wyłączeniem spraw, 

które na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych lub Statutu są przekazane do wyłącznej 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zadań Zarządu należy w szczególności 

ustalanie strategii Spółki, zatwierdzanie planu ekonomiczno – finansowego. Decyzja o emisji lub 

wykupie akcji Spółki leży wyłącznie w kompetencji Walnego Zgromadzenia.  

IX. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA. 
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 Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.  

X. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ 

OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY 

WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ 

UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW 

PRAWA. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie został uchwalony, a sposób działania Walnego Zgromadzenia 

oraz jego zasadnicze uprawnienia, opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania wynikają 

wprost z przepisów prawa (Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r., z późn. 

zm.). 

XI. 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. 

Skład Zarządu Spółki według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezes 

Zarządu Emitenta i upoważniony do samodzielnej reprezentacji  

Skład Komitetu Audytu według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

Agnieszka Gujgo 

Ina Patrowicz  

Damian Patrowicz 

 

Skład Rady Nadzorczej według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

   Agnieszka Gujgo - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

   Ina Patrowicz - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 

   Kamil Koralewski - Sekretarz Rady Nadzorczej 

   Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej 

   Eliza Studzińska - Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu rocznego 

Spółki 

 

Zarząd Platynowe Inwestycje SE 

 

W dniu 04 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą Pana Bartłomieja 

Bartulę do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. 

 

Zasady działania Zarządu 

 

W 2019 roku Zarząd Spółki działał zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu 

Spółki.  
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 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę. 

 

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu 

jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

 

 Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd 

przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana 

jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.  

 

Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego 

równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady 

Nadzorczej wyrażona w formie uchwały. 

 

Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i 

przewidywanego rozwoju działalności SE. 

 

W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do 

niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ 

na funkcjonowanie SE. 

 

Rada Nadzorcza  

W dniu 2 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o 

powołaniu, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku, na trzyletnią kadencję, nowego składu rady 

nadzorczej emitenta, którą tworzą: 

   

Bartłomiej Kurylak                                      Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Wenus                                             Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Robert Pakla                                                Członek Rady Nadzorczej 

Maksymilian Graś                                       Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Stajszczak    Członek Rady Nadzorczej  

Zasady działania Rady Nadzorczej: 

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach 

Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, 

dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie 

biegłych rewidentów; 
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2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału 

zysków i pokrycia strat;  

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2; 

4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny 

sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu; 

5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;  

6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;  

7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem 

Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;  

8) Powoływanie Członków Zarządu;  

9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu 

Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może 

działać;  

10)Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki; 

11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu; 

12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki; 

13)Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;  

14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, 

15)Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;  

16)Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na 

okaziciela na akcje imienne;  

17)Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;  

18)Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą 

przedstawione akcjonariuszom;  

19)Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką; 

20)Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;  

21)Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;  

22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;  

23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;  

24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;  

 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.  
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Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) 

dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady 

Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie 

pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komitet Audytu  

  

W dniu 2 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu całego składu 

dotychczasowego komitetu audytu Spółki oraz uchwałę o wyłonieniu Członków Komitetu Audytu w 

osobie: 

Bartłomieja Kurylaka, 

Tomasza Stajszczaka, 

Roberta Pakli. 

 

Zasady działania komitetu audytu 

Zasady działania komitetu audytu wynikają ze Statutu Spółki, Regulaminu Komitetu Audytu oraz 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  

Komitet pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej w zakresie jego zadań, w 

szczególności:  

1) monitorowania: 

a. procesu sprawozdawczości finansowej, 

b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

c. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 

audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polską Agencję Nadzoru 

Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej. 

2) kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 

szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez 

firmę audytorską inne usługi niż badanie; 

3) informowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki 

zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie 

przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, 

a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; 
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4) dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie 

przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego; 

5) opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 

6) opracowywania polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

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

usług niebędących badaniem; 

7) określania procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; 

8) przedstawiania radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub 

organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 531/2014, zgodnie z politykami, o 

których mowa w pkt 5 i 6; 

9) przedkładania zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 

finansowej w jednostce zainteresowania publicznego. 

Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych 

lub odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej. 

Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z momentem wygaśnięcia kadencji i mandatu w 

Radzie Nadzorczej. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komitetu, Rada Nadzorcza 

niezwłocznie uzupełnia jego skład. Przewodniczący Komitetu zapewnia sprawne przejęcie przez 

nowego członka Komitetu obowiązków wynikających z pracy w Komitecie. 

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania 

określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej 

jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności 

z zakresu branży Spółki, a większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest 

niezależna od Spółki.  

 

 

_____________________ 

Bartłomiej Bartula,  

Prezes Zarządu 
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