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6. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 
6.1. Stosowany iór zasad ładu korporacyjnego zb   

Zarząd Vistal Gdynia SA, działając na podstawie § 70 ust. 6 pkt. 45) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29  marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz  
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim oraz stosownie do postanowień Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oświadcza, 
iż w czasie całej swojej dotychczasowej działalności funkcjonuje i zarządzany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. 

Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w dniu 02 stycznia 2014 r. Spółka podlegała zasadom 
ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do 
Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.  

W związku  z przyjęciem w dniu 13 października 2015 r. przez Radę  Giełdy Papierów Wartościowych  uchwałą Nr 
26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2016”, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Spółka opublikowała oświadczen ie na temat stanu 
stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w nowym zbiorze (Raport bieżący EBI nr 1/2016).  

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 
nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły 
w życie 1 lipca 2021 r. Spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad 
zawartych w nowym zbiorze (Raport bieżący EBI nr 1/2021). 

Treść tego oświadczenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.vistal.pl w zakładce Relacje 
Inwestorskie. 

6.2. Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono 
Intencją Vistal Gdynia SA jest trwałe przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych jako Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 20 . Zarząd oświadcza, że stosował wszystkie 21  w roku sprawozdawczym 2  021
obowiązujące zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad i rekomendacji o czym spółka informowała 
w Raporcie EBI 1/2016,  Raporcie EBI 1/2018, oraz Raporcie EBI 1/2019 tj.: 

• I.Z.1.3. „schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą 
II.Z.1,” W związku z tym, że zarząd Spółki jest jednoosobowy Spółka nie zamieszcza schematu podziału zadań  - 
i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu. 

• I.Z.1.10. „prognozy finansowe – jeżeli spółka  podjęła decyzję o ich publikacji  -  opublikowane w okresie 
co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji” - spółka nie publikuje prognoz 
finansowych; 

• I.Z.1.16. „informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia nie później niż w terminie - 
7 dni  przed datą walnego zgromadzenia” -   na uwadze ryzyka natury prawnej, koszty wprowadzenia mając
technologii transmisji obrad przez Internet oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi 
zgromadzeniami w ocenie Spółki stosowanie tej zasady w spółce wielkości Vistal Gdynia SA nie jest obecnie 
uzasad  nione. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów 
bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej Spółka będzie zapewniać akcjonariuszom  
dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących walnych zgromadzeń ; 

• I.Z.1.21. „dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.” - -Spółka zamieszcza na stronie internetowej adres e
mail, numer telefonu oraz faksu do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami, bez wskazywania imion 
i nazwisk. 

• 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”  -  akcje Spółki  nie  są 
zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Aktualnie Spółki prowadzi stronę korporacyjną 
także w języku angielskim, jednak mając na uwadze racjonalną politykę kosztową (koszty tłumaczeń 
dokumentacji) nie wszystkie informacje wskazane przez zasadę będą na niej zamieszczane. Spółka rozważy 
stosowanie tej zasady w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez szersze grono akcjonariuszy; 

• 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” - w Spółce funkcjonuje Komitet 
Audytu, natomiast Spółka nie posiada osoby pełniącej funkcję audytora wewnętrznego; 
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• 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, 
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” -  mając
na uwadze ryzyka natury prawnej, koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet i dwustronnej 
komunikacji  w  czasie rzeczywistym  oraz obciążenia  organizacyjne  związane  z tak prowadzonymi  walnymi 
zgromadzeniami w ocenie Spółki stosowanie tej zasady w spółce wielkości Vistal Gdynia SA nie jest obecnie 
uzasadnione. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów 
bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej Spółka będzie zapewniać akcjonariuszom  
dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących walnych zgromadzeń; 

• 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” - papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są notowane 
tylko w Polsce. 

• IV.Z.2.  „Jeżeli jest  to uzasadnione z  uwagi na  strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia  powszechnie 
dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym” - ma  na uwadze ryzyka natury jąc
prawnej, koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami w ocenie 
Spółki stosowanie tej zasady w spółce wielkości Vistal Gdynia SA nie jest obecnie uzasadnione. Realizując 
obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie 
informacji na swojej stronie internetowej S  wszystkich półka będzie zapewniać akcjonariuszom dostęp do
najważniejszych informacji dotyczących walnych zgromadzeń; 

• VI.R.3. „Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania 
ma zastosowanie zasada II.Z.7 - w ; Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń

• VI.Z.1. „Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji 
finansowej  spółki oraz  długoterminowego  wzrostu wartości  dla  akcjonariuszy i  stabilności  funkcjonowania 
przedsiębiorstwa” - w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne. Zgodnie ze Statutem, zasady 
wynagradzania i wysokość nagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie Członków  wy
Zarządu jest przedmiotem negocjacji ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy  natomiast 
do na od zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia powinna być uzależnio
obowiązków oraz odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom organów nadzorujących  
i zarządzających Spółki. Informacje o wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki będą przedstawiane 
w raportach rocznych; Spółka podda ocenie najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z wynagrodzeń 
członków organów Spółki za lata 2019-2020 roku. 

• VI.Z.2. „Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami 
biznesowymi  i  finansowymi  spółki,  okres  pomiędzy  przyznaniem  w  ramach  programu  motywacyjnego  opcji 
lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 
2 lata.” - w ; Spółce nie funkcjonują 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” – Spółka w 
sprawozdaniu z działalności podaje wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej. 

Dodatkowo w raporcie EBI 1/2020, opublikowanym w dniu 27 marca 2020 r., Zarząd Spółki poinformował, że wznawia 
stosowanie zasady I.Z.1.3. oraz II.Z.1. 
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W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych uchwałą Nr  13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 
nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 20 Zarząd Spółki 21”, 
opublikował raport EBI 1/2021 w którym wskazał, że począwszy od dnia publikacji raportu stosował wszystkie 
obowiązujące zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad i rekomendacji: 

• 1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie 
okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych 
powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe. -  
Spółka w raporcie bieżącym określa coroczne terminy publikacji raportów okresowych w terminach 
dopuszczalnych przez prawo pod koniec tych okresów z uwagi na specyfikę obrotów z zagranicą. Spółka nie 
publikuje wstępnych szacunkowych wyników finansowych.1.3.1. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia 
również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka 
związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju; - Skala prowadzonej działalności oraz 
obciążenia środowiska naturalnego rodzajem prowadzonej działalności nie generują znaczących ryzyk związanych 
ze zmianami klimatu i  ewentualnym niezrównoważonym rozwojem. Powstający  w procesie  produkcji złom 
stalowy jest w całości utylizowany poprzez sprzedaż na rzecz przedsiębiorstw przetwarzających złom i rozliczany 
w ramach systemu monitorowania BDO.  

• 1.3.2. : W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą
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. -  kwestii w strategii Spółka nie wyodrębnia wskazanych
biznesowej, natomiast przestrzega w bieżącej działalności zasad równouprawnienia płci, zapewnienia należytych 
warunków pracy, poszanowania praw pracowniczych oraz dbania o relacje z klientami oraz społecznościami  
lokalnymi. 

• 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.: 
- Spółka znajduje się w trakcie wykonywania układu z wierzycielami w rezultacie zakończonego postępowania 
restrukturyzacyjnego, opartego o wdrożony plan restrukturyzacji. Ze względu na realizację układu z wierzycielami 
wskazane informacje nie będą przez Spółkę zamieszczane. 

• 1.4.1. 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.: 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; - Spółka nie stwierdziła w 
przeprowadzonych analizach znaczących ryzyk związanych ze zmianą klimatu, a monitorowanie sytuacji wynika 
z corocznego przeglądu procedur i systemu zarządzania jakością. 

• 1.4.2 celu . W 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.: przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, 
obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, 
nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych 
w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz 
horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. - Spółka nie przedstawia wartości 
wskaźnika równości wypłacanych wynagrodzeń, z uwagi na brak zidentyfikowania nierówności w tym zakresie. 
Spółka nie różnicuje zasad wypłacania wynagrodzenia od płci pracowników, a podstawowym kryterium ustalania 
wynagrodzenia pracowników są kompetencje, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. 

• 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. - Zasada nie jest stosowana z uwagi na trwające postępowania restrukturyzacyjne spółek 
zależnych. 
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• 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%. - Spółka od lat stosuje wszelkie aspekty polityki różnorodności poprzez zastosowanie w 
stosunku  do  wszystkich  pracowników,  w  tym także  władz  Spółki oraz  jej kluczowych  menadżerów,  zasad 
równości i zapobiega dyskryminacji ze względu płeć, przekonania osobiste i polityczne, pochodzenie etniczne, 
rasę, religię, orientację seksualną. Ponadto Spółka kładzie duży nacisk na odpowiednie wykształcenie 
pracowników oraz ich osobisty rozwój, w szczególności dbając, by władze Spółki oraz jej kluczowi menadżerowie 
cechowali się wyspecjalizowanymi kwalifikacjami i kompetencjami oraz wszechstronnym i różnorodnym 
doświadczeniem zawodowym. Dyrektorami i kierownikami poszczególnych działów są kobiety i mężczyźni o 
różnym  kierunku  wykształcenia,  przebiegu  doświadczenia  zawodowego,  a także  wieku. Spółka nie  posiada 
jednakże sformalizowanej polityki różnorodności przyjętej odpowiednio przez Walne Zgromadzenie lub Radę 
Nadzorczą. 

• 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. - 
Podstawowym kryterium dokonywania wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej winny być kompetencje, 
wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na efektywne sprawowanie funkcji w organach Spółki, 
płeć członków organów nie stanowi kryterium dokonywania wyboru. 

• 2.11.6. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia 
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa 
powyżej, zawiera co najmniej: 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. - Spółka od lat stosuje wszelkie 
aspekty polityki różnorodności poprzez zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników, w tym także władz 
Spółki oraz jej kluczowych menadżerów, zasad równości i zapobiega dyskryminacji ze względu płeć, przekonania 
osobiste i polityczne, pochodzenie etniczne, rasę, religię, orientację seksualną. Ponadto Spółka kładzie duży nacisk 
na odpowiednie wykształcenie pracowników oraz ich osobisty rozwój, w szczególności dbając, by władze Spółki 
oraz jej kluczowi menadżerowie cechowali się wyspecjalizowanymi kwalifikacjami i kompetencjami oraz 
wszechstronnym i różnorodnym doświadczeniem  zawodowym.  Dyrektorami i kierownikami poszczególnych 
działów są kobiety i mężczyźni o różnym kierunku wykształcenia, przebiegu doświadczenia zawodowego, a także 
wieku. Spółka nie posiada jednakże sformalizowanej polityki różnorodności przyjętej odpowiednio przez Walne 
Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. 

• 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie 
przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu  
audytu. - W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, natomiast Spółka nie posiada osoby pełniącej funkcję audytora 
wewnętrznego. 

• 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. - Mając na uwadze ryzyka natury prawnej oraz obciążenia organizacyjne związane z tak 
prowadzonymi walnymi zgromadzeniami w ocenie Spółki stosowanie tej zasady w spółce wielkości Vistal Gdynia 
S.A. nie jest obecnie uzasadnione. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie 
stosownych  raportów bieżących  oraz podawanie informacji na  swojej stronie internetowej Spółka  zapewnia 
akcjonariuszom dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. 

• 4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. - 
Mając na uwadze ryzyka natury prawnej oraz obciążenia organizacyjne w ocenie Spółki stosowanie tej zasady nie 
jest obecnie uzasadnione. 

 
6.3. Polityka różnorodności 

Spółka od lat stosuje wszelkie aspekty polityki różnorodności poprzez zastosowanie w stosunku do wszystkich 
pracowników, w tym także władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów zasad równości i zapobiega dyskryminacji ze 
względu płeć, przekonania osobiste, pochodzenie etniczne, rasę, religię, orientację seksualną. Ponadto Spółka kładzie duży 
nacisk na odpowiednie wykształcenie pracowników oraz ich osobisty rozwój w szczególności dbając by władze Spółki oraz 
jej kluczowi menadżerowie cechowali się wyspecjalizowanymi kwalifikacjami i kompetencjami oraz wszechstronnym i 
różnorodnym doświadczeniem zawodowym. 

Mając na uwadze zabezpieczenie rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Zarząd dba o rozwój kluczowej kadry menedżerskiej 
oraz jej zróżnicowanie. Dyrektorami i kierownikami poszczególnych działów są kobiety i mężczyźni o różnym kierunku 
wykształcenia, przebiegu doświadczenia zawodowego, a także wieku. 
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6.4. Informacje o akcj onariacie ach i akcj Vistal Gdynia SA  
  Kapitał zakładowy Spółki

Na dzień r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 823.917,35 PLN i dzielił się na 10.000.000 akcji zwykłych na 31.12.2021 
okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000 o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, 4.210.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 00000001 do 4210000 o wartości nominalnej 0,05 PLN 
każda oraz 2.268.347 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. 

Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Vistal Sp. z o.o., natomiast akcje serii B zostały  
pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji akcji serii B. 

Akcje serii A zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 02 stycznia 2014 r. na 
podstawie uchwały nr 975/13 Zarządu KDPW z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Akcje serii B zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 07 stycznia 2014 r. na 
podstawie uchwały nr 6/14 Zarządu KDPW z dnia z dnia 3 stycznia 2014 r. 

W  dniu  02  stycznia  2014  r. Zarząd  Giełdy  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  SA  podjął  uchwałę  w  sprawie 
dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW wszystkich akcji Spółki, tj. 10.000.000 akcji zwykłych 
na  okaziciela serii A oraz 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 13/2014, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 08 stycznia 2014 r. w trybie 
zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkie akcje Spółki oraz notować ww. akcje w systemie 
notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VISTAL" i oznaczeniem "VTL". 

Akcje serii C zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 18 marca 
2  020 r. na podstawie oświadczenia KDPW nr 158/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. 

W  dniu  16  marca 2020  r.  Zarząd  Giełdy  Papierów  Wartościowych w  Warszawie S.A.  podjął  uchwałę w  sprawie 
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.268.347 akcji zwykłych na okaziciela 
serii C z dniem 18 marca 2020 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 
18 marca 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVTLGD00010”. 

W dniu 16 marca 2020 r. Dział Operacyjny KDPW wydał komunikat informujący o tym, że w dniu 18 marca 2020 r. nastąpi 
rejestracja w KDPW 2.268.347 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji serii 
C Spółki oznaczonych kodem ISIN PLVTLGD00010 zgodnie z oświadczeniem KDPW nr 158/2020. 

Wszystkie akcje Spółki zostały oznaczone kodem ISIN PLVTLGD00010. 

 

  Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji

Na dzień 31 grudnia 20 r. struktura akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Vistal Gdynia SA przedstawia się 21 
następująco: 

Akcjonariusz   Liczba akcji    % kapitału   % głosów 

 Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR 
Investments Sp. z o.o.)  7 500 000 45,51% 45,51% 

  Bożena Matyka 2 500 000 15,17% 15,17% 
UNIQA Towarzystwo  Ubezpieczeń S.A. 1 423 365 8,64% 8,64% 
 Pozostali akcjonariusze  5 054 982 30,68% 30,68% 

 RAZEM  16 478 347 100% 100% 

Akcjonariuszem dominującym na  dzień publikacji niniejszego raportu w  strukturze Spółki  jest Pan Ryszard Matyka 

posiadający pośrednio przez BMMR Investments. Sp. z o.o. 7.500.000 szt. akcji Vistal Gdynia SA,  

co uprawnia do 45,51  Walnym Zgromadze .500 szt. akcji posiada Pani 427% głosów na niu Akcjonariuszy. Jednocześnie 2.

Bożena Matyka, co uprawnia do % głosów na WZA, a 15,17 2.500.000 szt. akcji posiada UNIQA Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. (poprzednio , co uprawnia do 8,64% głosów na WZA. Pozostałych AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)  

5.464.782 szt. akcji jest w obrocie rynkowym. 
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Według najlepszej wiedzy Spółki nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki, 

za   6.4.  oraz  w  rozdziale  2.2.3  Zmiany  w  strukturze  Grupy wyjątkiem  transakcji  opisanych  w  niniejszym  rozdziale

Kapitałowej. 

 
  Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji Spółki przez osoby 

zarządzające/nadzorujące przedstawiał się następująco: 

• Członek Rady Nadzorczej 1  – 1.900 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej  0,05 PLN każda,  

uprawniających do 1.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia akcji 

w  dniu 11 grudnia 2014 r. o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 47/2014.

Członkowie Zarządu oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiadali   

pośrednio lub bezpośrednio zarówno akcji, jak i opcji na akcje Spółki.  Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji 

wynosi 16.478.347, co przekłada się na 16.478.347 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 Program akcji pracowniczych 
W związku z faktem, że nie wdrożył programów przeznaczonych dla pracowników Spółki, system Vistal Gdynia SA 

kontroli tychże programów nie istnieje. 

 

  Nabycie akcji własnych

Spółka nie dokonała nabycia akcji własnych w ciągu roku obrotowego. 

 

 Posiadacze  papierów  wartościowych dających  specjalne uprawnienia 
kontrolne 

Wszystkie  wyemitowane przez Vistal Gdynia SA akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda 

z 16.478.347  szt. akcji w równym stopniu uprawnia właścicieli do korzystania z praw korporacyjnych.

 

  Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu

Nie istnieją żadne ograniczenia odnoszące się do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Vistal Gdynia SA . 

 

  Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych

Statut Vistal Gdynia SA wych nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościo

Vistal Gdynia SA. 

Obrót papierami wartościowymi , jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w ustawie Vistal Gdynia SA

o obrocie instrumentami finansowymi  oraz ustawie o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania instrumentów 

do zorgani  zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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 Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

Na dzień 31 grudnia 20 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie posiadał informacji 21 Vistal Gdynia SA 

dotyczących umów, które mogłyby skutkować w przyszłości zmianą w proporcjach posiadanych akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

6.5. Organy Spółki 
   Zarząd

6.5.1.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Zarządu 

Zarząd Vistal Gdynia SA oświadcza, że składał się na dzień 31.12.202 r. z trzech członków powołanych na wspólną 1 

trzyletnią kadencję: 

• Pan Andrzej Niedbalski powołany z dniem 11 grudnia 2021 r. w skład Zarządu (powierzenie funkcji Prezesa 

Zarządu) uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2021 r. na okres dotychczasowej wspólnej trzyletniej 

kadencji z pozostałymi Członkami Zarządu; 

• Pan Andrzej Chmielecki powołany w skład Zarządu (powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu) uchwałą Rady 

Nadzorczej w dniu 7 lutego 2020 r. na okres wspólnej trzyletniej kadencji z Prezesem Zarządu; 

• Pan Jerzy Kralski powołany z dniem 27 grudnia 2021 r. w skład Zarządu (powierzenie funkcji Wiceprezesa 

Zarządu) uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2021 r. na okres dotychczasowej wspólnej trzyletniej 

kadencji z pozostałymi Członkami Zarządu; 

W roku 2021 doszło do następujących zmian w składzie Zarządu: 

• Pan Ryszard Matyka w dniu 10 grudnia 2021 r. złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na koniec 

tego dnia; 

• Pan Krzysztof Kriger uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2021 r. został odwołany z funkcji Wiceprezesa 

Zarządu. 

Opis działania Zarządu Vistal Gdynia SA: 

W  imieniu Vistal Gdynia SA składają oświadczenia i podpisują: 

• w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo;  

• w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a  

w razie ustanowienia pro  kury również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi 

Zarządu. 

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Vistal Gdynia SA, należy do kompetencji Rady 

Nadzorczej Vistal Gdynia SA. 

. 
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6.5.1.2. Uprawnienia Zarządu 

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo statutem Spółki do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd nie posiada szczególnych uprawnień w 
zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

6.5.1.3. Wynagrodzenie, nagrody i warunki umów o pracę członków Zarządu 

Wynagrodzenie Członków Zarządu za 2021 rok (tys. PLN) pobrane od Vistal Gdynia SA: 

 

Wynagrodzenia (w tys. PLN) z tytułu:  2021  2020  

  Zasiadania w Zarządzie, w tym:   1 777    1 275  
 Ryszard Matyka    910    684  
 Krzysztof Kriger    477    324  
 Andrzej Chmielecki    390    267  

Wartość  wynagrodzeń  osób zarządzających z tytułu  pełnienia funkcji  we władzach  jednostek  podporządkowanych, 
pobranych w 20  r. (tys. PLN): 20

Wynagrodzenia (w tys. PLN) z tytułu: 2021 2020 
Zasiadania w Zarządzie w spółkach zależnych, w tym: 1 1 

              Ryszard Matyka 1 1 

 

Zasady wynagradzania członków Zarządu 

Warunki wynagrodzenia Andrzej Niedbalski - 04/12/2021 z Prezesa Zarządu określono w uchwale Rady Nadzorczej nr 

dnia 10 grudnia 2021  r.

Wynagrodzenie zasadnicze  4 netto. – 0 tys. PLN miesięcznie 

Warunki wynagrodzenia Andrzeja Chmieleckiego  – Wiceprezesa Zarządu określono w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 7 

lutego 2020 r. 

Wynagrodzenie zasadnicze  32,5  – tys. PLN miesięcznie brutto.

Warunki wynagrodzenia Jerzy Kralski Wicep– rezesa Zarządu określono w uchwale Rady Nadzorczej nr 05/12/2021 z dnia 

10 grudnia 2021  r.

Wynagrodzenie zasadnicze   netto. 28– tys. PLN miesięcznie 

Rada Nadzorcza w roku 2021 nie przy  znawała nagród Członkom Zarządu. 

Członkowie Zarządu Vistal Gdynia SA  nie uzyskali od Vistal Gdynia SA za 20 rok żadnych innych świadczeń niż 21 

opisane w niniejszym punkcie, w szczególności nie uzyskali świadczeń w formie opcji na akcje. 

Członkowie Zarządu Vistal Gdynia SA mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie, którego comiesięczna 

składka jest częściowo refundowana przez pracodawcę.  

Ubezpieczenie grupowe na życie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS. Pracownikom z należnego wynagrodzenia 

potrącane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Kwota 

brutto ubezpieczenia grupowego jest doliczana pracownikom do ich przychodów. 
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6.5.1.4. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi 

Nie istnieją żadne umowy zawarte pomiędzy Vistal Gdynia SA, a członkami jej organów zarządzających przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny, ani gdy ich 

odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Vistal Gdynia SA przez przejęcie.  

 

6.5.1.5. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze 

osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów 

administrujących 

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób  

zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązań zaciągniętych 

w  związku z tymi emeryturami.

 

 Rada Nadzorcza 

6.5.2.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Rady 
Nadzorczej 

Vistal Gdynia SA oświadcza, że na dzień 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza Vistal Gdynia SA składała się z: 

• Pana Ryszarda Krawczyka -  Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

• Pana Tadeusza Rymszewicza   – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

• Pana Jana Michalkiewicza -  Członka Rady Nadzorczej;

• Pana Jana Klapkowskiego -  Członka Rady Nadzorczej;

• Pana Stanisława Guttetera – Członka Rady Nadzorczej.  

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r. został powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji dnia 25.06.2021 r. 
podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wobec upływu dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej. Wcześniej tj. 
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 25.06.2021 r. Rada Nadzorcza składała się z: 

• Pana Ryszarda Krawczyka - ej; Przewodniczącego Rady Nadzorcz

• Pana Tadeusza Rymszewicza   – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

• Pana Karola Heidricha -  Członka Rady Nadzorczej;

• Pana Jana Klapkowskiego -  Członka Rady Nadzorczej;

• Pana Stanisława Guttetera – Członka Rady Nadzorczej.  

Po dniu bilansowym w dniu 04.03.2022 r. zmarł Członek Rady Nadzorczej Pan Jan Klapkowski, a w jego miejsce dnia 
01.04.2022 r. powołany został Pan Krzysztof Kowalkowski. 

W okresie pełnienia funkcji Panowie Karol Heidrich oraz Jan Klapkowski byli niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, 
od momentu zmian w składzie Rady Nadzorczej członkami niezależnymi są Panowie Jan Michalkiewicz oraz Krzysztof 
Kowalkowski. Dodatkowo, Pan Tadeusz Rymszewicz, spełnia wymogi określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2017 
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Opis działania Rady Nadzorczej:  

Zarząd Vistal Gdynia SA oświadcza, że Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy 
jej członkowie zostali zaproszeni co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady. W sprawach nie objętych 
porządkiem obrad mogą być podejmowane uchwały, jeżeli obecni są wszyscy czło żaden z nich nkowie Rady Nadzorczej i 
nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
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Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku 
równości głosów decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 
brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, z strzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała jest ważna,  za
gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych 
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu. 
Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.   

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno 
być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet 
Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób  
jego organizacji. 

§19 ust. 3 Statutu Spółki stanowi, że w przypadku, gdy Pan Ryszard Matyka, bezpośrednio, pośrednio lub łącznie z Panią  
Bożeną Matyką, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 40% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania:  

(a) 1 (jednego) członka w trzyosobowej Radzie Nadzorczej, posiadającego status Przewodniczącego;   
(b) 2 (dwóch) członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego;  
(c) 3 (trzech) członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. 

Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce 
pisemnego oświadczenia o  powołaniu lub odwołaniu członka  Rady  Nadzorczej.  Wraz doręczeniem oświadczenia,  z 
o którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  Pan Ryszard  Matyka  jest zobowiązany  przedstawić  Spółce świadectwo 
depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Pana Ryszarda Matykę,  
Panią Bożenę Matykę bądź podmioty zależne akcji Spółki. W przypadku, gdy Pan Ryszard Matyka nie powoła członków 
Rady Nadzorczej w terminie 21  (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków 
Rad  y  Nadzorczej, członków  Rady Nadzorczej, którzy nie zostali przez niego  powołani, powołuje  i odwołuje Walne 
Zgromadzenie do czasu wykonania przez Pana Ryszarda Matyka, uprawnień, o których mowa powyżej, co powoduje 
automatyczne  wygaśnięcie  mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie   
z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej. 

6.5.2.2. Uprawnienia Rady Nadzorczej 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie lub wynikającymi z przepisów  
prawa: 

• nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy 
czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania 
z  gody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności;

• opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; 
• udzielenie na wniosek Zarządu zezwolenia na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

innego  podmiotu,  udziałów  w  innej  spółce  prawa handlowego  jak  również  tworzenie  lub  udział  w  innych 
podmiotach gospodarczych; 

• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 
• ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu – na 

podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne 
Zgromadzenie; 

• uchwalania regulaminu Zarządu; 
• wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki ; 
• udzielanie zezwoleń dla członków Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek; 
• zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki; 
• zatwierdzanie projektów rocznych planów –rzeczowo  finansowych; 
• zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki; 
• udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 

10.000 tys. EUR (słownie: dziesięć milionów Euro), z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów  
pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką; 

• udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań 
z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 
2.000 tys. EUR (słownie: dwóch milionów Euro) z wyjątkiem, gdy stroną powyższych czynności prawnych  
są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką; 
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• wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii 
powiązanych z sobą transakcji o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 10.000 tys. EUR 
(słownie: dziesięciu milionów Euro) ; 

• wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku 
Spółki, o wartości każdorazowo przekraczającej równowartość kwoty 2.000 tys. (słownie: dwóch milionów EUR 
Euro); 

• wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 5% (pięć procent) wartości 
księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego; 

• wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności  
praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych; 

• zatwierdzan ; ie regulaminów opcji menedżerskich
• wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń 

lub  zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w  zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki 
w wysoko ; ści przekraczającej równowartość kwoty 100 tys. EUR (słownie: sto tysięcy Euro)

• wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń 
lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym, niż działalność gospodarcza prowadzona 
przez Spółkę, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 25 tys. EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
Euro) w jednym roku obrotowym; 

• udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej miesięcy  36 ; 
• wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę; 
• udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach; 
• wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyłączeniem transakcji 

typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę  
z podmiotem zależnym; 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.3. Wynagrodzenie, rody i warunki nag powołania członków  Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za 2020 rok (tys. PLN) pobrane od Vistal Gdynia SA: 

Wynagrodzenia (w tys. PLN) z tytułu:  2021  2020  

 Zasiadania w Radzie Nadzorczej w VISTAL GDYNIA SA    282    308  

 Ryszard Krawczyk    72    76  
 Karol Heidrich    25    58  
 Jan Klapkowski    52    58  
 Tadeusz Rymszewicz    52    58  
  Stanisław Gutteter   52    58  
 Jan  Michałkiewicz   27                               -  

Zasady wynagradzania C  złonków Rady Nadzorczej

Począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. na podstawie uchwały nr 14/26/06/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 
26 czerwca 2020 r. w życie weszła Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia 
S.A. na podstawie, której ustalono następujące wynagrodzenie miesięczne: 

• Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1,1 (jeden i jedna dziesią ta) 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim  
kwartale roku poprzedniego, 

• b) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,8 (osiem dziesiątych)  
przeciętnego miesięczne przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim go wynagrodzenia w sektorze 
kwartale roku poprzedniego. 
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Członkowie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia SA nie uzyskali od Vistal Gdynia SA za 20 rok żadnych świadczeń, 21 
w tym  również w formie opcji na akcje.

Członkowie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia SA mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie, 
którego comiesięczna składka jest częściowo refundowana przez pracodawcę.   

Ubezpieczenie grupowe na życie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS. Członkom Rady Nadzorczej z należnego 
wynagrodzenia  potrącane  są  składki  na  ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  zaliczka  na podatek 
dochodowy. Kwota brutto ubezpieczenia grupowego jest d  ich  oliczana Członkom Rady Nadzorczej do przychodów.

 

6.5.2.4. Powołane Komitety 

Zarząd Vistal Gdynia SA oświadcza, że Komitet Audytu Rady Nadzorczej został powołany w dniu 19 listopada 2013 r. Na 
dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili:  

• Jan Klapkowski;  

• Tadeusz Rymszewicz;  

• Jan Michalkiewicz.  

 

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej w 2018 r. i wyborem Członków Rady Nadzorczej nowej 
kadencji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza nowej kadencji dokonała dnia 25 lipca 2018 r. 
powołania ze swego grona członków Komitetu Audytu w osobach Pana Jana Klapkowskiego (jako Przewodniczącego 
Komitetu),  Pana  Tadeusza Rymszewicza  (jako  Zastępcę Przewodniczącego  Komitetu) i  Pana  Karola Heidrich  (jako 
Członka Komitetu). skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej kadencji Rady  Tym samym 
Nadzorczej i przez cały rok 20 pozostawał w tym samym składzie.20  

Kryterium niezależności: 

W okresie pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Pan Karol Heidrich oraz Pan Jan Klapkowski spełniali ustawowe kryteria 
niezależności, od momentu zmian w składzie Rady Nadzorczej, które nastąpiły w dniu 25 czerwca 2021 r. miejsce Pana 
Karola Heidricha zajął Pan Jan Michalkiewicz również spełniający ustawowe kryteria niezależności.  

Kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, 
w której działa Spółka: 

Pan Jan Klapkowski posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. Ukończył m.in. Politechnikę 
Gdańską, oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Gdańskiej. W latach 1966-1986 Pan 
Jan Klapkowski pełnił funkcję kierownika wydziału produkcji oraz szefa kooperacji i zaopatrzenia w Stoczni Północnej w 
Gdańsku, następnie był dyrektorem kooperacji i dyrektorem naczelnym w Stoczni Wisła w Gdańsku (1986 -1992). W 
kolejnych latach zajmował stanowisko dyrektora w Elasto Chemical AB (1992-1993), Raab Karcher (1995-1996), Vasco 
Sp. z o. o. (1997-2000), Janbud Sp. z o. o. (1993- 09). W latach 2000-20 2013 był dyrektorem oraz doradcą Prezesa Zarządu 
w Gdańskim Związku Pracodawców. 

Pan Tadeusz Rymszewicz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. 
Ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii oraz studia podyplomowe z zakresu Dostosowania gospodarki polskiej 
do integracji z Unią Europejską (1995) oraz kursy dotyczące obrotu i zarządzania nieruchomościami uzyskując licencję 
zawodową zarządcy nieruchomości (nr 6075). Pan Tadeusz Rymszewicz posiada 35 lat doświadczenia zawodowego na 
stanowiskach kierowniczych, mi. in. jako Wiceprezydent m. Sopotu (1981-1984). W ciągu ostatnich 20 lat pełnił funkcje 
na stanowiskach kierowniczych i zarządczych spółek z branży budowlanej, m. in. w spółce Przembud Gdansk S. A. (lata 
2000 - -1999; Navimor Inwestycje Sp. z o. o. 2004) oraz w spółkach z branży nieruchomości (Nord Service Sp z o. o. 1997
2004-2012). 

Pan Karol  Heidrich posiadał wiedzę  i umiejętności z zakresu branży w której  działa Spółka.  ukończył Politechnikę 
Warszawską,  Wydział  Budownictwa  Lądowego.  Pan  Karol  Heidrich  całe  życie  zawodowe  związany  był  ze  spółką 
Mostostal Warszawa S.A. (i jej poprzednikami prawnymi), w której pracował od 1961 r. do roku 2000, kolejno na 
stanowiskach: stażysta, kierownik budowy, kierownik oddziału, naczelny inżynier, dyrektor naczelny oraz Prezes Zarządu. 
Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Mostostal Warszawa S.A. oraz funkcję Prezesa Polskiej Izby 
Konstrukcji Stalowych (obecnie Dyrektor Generalny) oraz pełnił funkcję członka Krajowej Izby Gospodarczej. 
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Pan Jan Michalkiewicz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. 
Ukończył  studia inżynierskie na Politechnice  Gdańskiej, na Wydziale Mechaniczno  – Technologicznym Politechniki 
Gdańskiej oraz studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej. Ponadto w 2002 r. 
ukończył studia podyplomowe w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie: pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów 
europejskich, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1971 – 1985 pracował na stanowiskach w  
nadzorze technicznym, w firmie ZBSE ELBUD w Gdańsku oraz w firmie Okręgowe  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Gdańsku. W latach 1986 – 2020 pełnił funkcję prezesa zarządu oraz sprawował stanowiska kierownicze w licznych  
przedsiębiorstwach (m.in. Technoton sp. z o.o., Poligaz w Gdańsku, Amco – Gaz Białys tok, PPU TECHMET sp. z o.o., SN 
SINOL w Gdańsku). Posiada doświadczenie w opracowywaniu biznesplanów oraz świadczeniu usług konsultacyjnych. 

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno – doradcze wobec Rady, w 
roku  obrotowym  2020  2021  r.  Komitet  Audytu  realizował  zadania  przewidziane w  Regulaminie  Komitetu  Audytu 
przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, a także zadania wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).Do głównych zadań Komitetu Audytu należy 
w szczególności: 

• monitorowanie: 
-  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; 

• 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; 

• opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 
• opracowywanie 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 firm Spółkęy audytorskiej przez ; 
• przedstawianie Radzie Nadzorczej 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  537/2014  w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 
publicznego, zgodnie z opracowanymi politykami; 

• przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce; 
• ocena głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz procedur ograniczania ryzyka. 

 

Firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe Spółki nie świadczyła usług niebędących badaniem, w związku z czym 
nie dokonywano oceny niezależności tej firmy oraz nie wyrażano zgody na świadczenie tych usług. 

Komitet Audytu opracował politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania zgodnie z którą wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie 
rekomendacji Komitetu Audytu. Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji, a Rada Nadzorcza dokonując 
wyboru bierze pod uwagę bezstronność i niezależność podmiotu, cenę zaproponowaną przez podmiot, dotychczasowe 
doświadczenie  podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego oraz z 
badania sprawozdań jednostek o podobnym profilu działalność, możliwość zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu 
usług oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie. Wybór 
firmy audytorskiej powinien nastąpić do końca IV kwartału roku obrotowego, za który będzie badane sprawozdanie 
finansowe, chyba, że z przyczyn obiektywnych wybór ten nie jest możliwy w tak ustalonym terminie. Wybór firmy 
audytorskiej doko  nywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i jej kluczowego biegłego rewidenta. 
 
Głównym założeniem polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane 
z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem jest  
wyeliminowanie ryzyka świadczenia bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Spółki lub Grupy Kapitałowej usług 
zabronionych, stąd polityka odwołuje się do powszechnie obowiązujących regulacji ustawowych w celu zdefiniowania 
katalogu takich usług. Świadczenie usług, które nie są zabronione możliwe jest tylko w zakresie niezwiązanym z polityką 
podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu 
zgody przez Komitet Audytu. 
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Firma audytorska badająca aktualnie sprawozdania finansowe Spółki została wybrana przez Radę Nadzorczą w dniu 13 
sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami, działając na podstawie § 27 ust. 2 lit. g) Statutu 
Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 201 firmę UHY 9-  2021
ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, Spółka nie korzystała wcześniej usług  
wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór został dokonany na podstawie 
rekomendacji złożonej Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w oparciu o obowiązujące kryteria ustawowe oraz kryteria 
postanowienia polityk i procedur wyboru firmy audytorskiej. 
 
W 2022 4 posiedzenia.r. Komitet Audytu odbył  

 

 Walne Zgromadzenie 

6.5.3.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia  

Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia SA  działa w oparciu o postanowienia:

• Kodeksu Spółek Handlowych; 
• §13 – 18 Statutu Spółki  Vistal Gdynia SA; 
• Regulaminu Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia SA. 

szczegółowo opisanych w poniższych punktach sprawozdania zarządu. 

6.5.3.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia  

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące 
sprawy: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ; ubiegły rok obrotowy

• udzi  elenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
• podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat; 
• uchwalanie regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej; 
• rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu  

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
• emisja obligacji zamiennych na akcje; 
• podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
• z zastrzeżeniem §19 ust. 3, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady 

Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków 
rady nadzorczej; 

• dokonywanie zmian statutu Spółki; 
• podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia;  
• ustalanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy 

(dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy; 
• tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 

6.5.3.3. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Walne Zgromadzenie zbiera się i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Gdańsku albo Sopocie. 

Statut Spółki reguluje kwestię zwoływania Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich, w sposób  
opisany poniżej. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.  

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy  
po  wskazane. upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce 
mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Na żądanie  akcjonariuszy reprezentujących co  najmniej 1/20 kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci 
elektronicznej wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw na w porządku obrad tego zgromadzenia Zarząd zwołuje 
Walne Zgromadzenie. 



 
Sprawozdanie  z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia SA za 2021 rok

 

      84 

Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, 
reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 
lub przez  pełnomocnika. 

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa 
kapitału zakładowego. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy KSH i statut nie przewidują 
surowszych warunków podejmowania uchwał. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy 
lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH wymaga zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób 
uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 listopada 2013 r. przyjęło Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. 

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia określa szczegółowe zasady sporządzania listy akcjonariuszy uprawnionych 
do udziału w Walnym zgromadzeniu oraz listy obecności, wraz z zasadami weryfikacji tożsamości akcjonariuszy 
lub ich pełnomocników oraz uprawnieniami akcjonariuszy w zakresie możliwości przeglądania listy osób uprawnionych 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub w zakresie sprawdzenia listy obecności. 

Regulamin określa także warunki tworzenia komisji skrutacyjnej, zasady pełnienia funkcji przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia jak również określa warunki wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami. 

W Regulaminie uregulowano także zasady udzielania informacji na temat Spółki, podczas Walnych Zgromadzeń, 
z  uwzględnieniem przepisów regulujących zasady wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.

Akcjonariuszom spółki przysługują  następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce (uprawnienia  
korporacyjne): 

• Prawo  do  uczestnictwa w  Walnym  Zgromadzeniu  (art.  412 KSH) oraz  prawo do  głosowania  na  Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 §1 KSH). 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). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych 
oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 

• Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.  

• Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie  
w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co ną dwudziestą  najmniej jed
kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy 
może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących  z tym 
żądaniem (art. 400 §3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

• Prawo  do żądania  umieszczenia określonych  spraw w  porządku obrad  najbliższego Walnego  Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych).  

• Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu Spółek 
Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca  
w  drodze wytoczonego interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

• Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje m.in.: 
- akcjonariuszowi,  który  głosował przeciwko  uchwale,  a  po  jej  powzięciu  zażądał  zaprotokołowania 

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; 
- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udzia  łu w walnym zgromadzeniu;
- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 
• Prawo  do  żądania  wyboru  Rady  Nadzorczej oddzielnymi  grupami;  zgodnie  z art.  385  §3 Kodeksu  Spółek 

Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosow ania 
oddzielnymi grupami. 
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• Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej 
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 
Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na  Walnym  Zgromadzeniu;  jeżeli Walne  Zgromadzenie  oddali  wniosek  o wyznaczenie  rewidenta  do  spraw 
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 
14 dni od powzięcia uchwały. 

• Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności  
zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 
sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego 
o   zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych).

• Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz 
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4 Kodeksu Spółek Handlowych). 

• Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 §1 Kodeksu Spółek 
Handlowych). 

• Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Wal  nym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych).

• Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji (art. 410 §2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

• Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 §3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

• Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art.486 i 487 
Kodeksu  Spółek Handlowych,  jeżeli spółka nie  wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 
w  terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

• Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego 
niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

• Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 
o których mowa w art. 505 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 §1  
Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału spółki) oraz Kodeksu Spółek Handlowych §1  w art. 561   
(w przypadku przekształcenia spółki). 

• Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 
w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem  
Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby 
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w także jako zastawnik,  t  ym
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złożone na piśmie (art. 6 §4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych).  

 

6.6. Z y zmiany statutu Spółkiasad  
Zgodnie z art. 430 §1 KSH i art. 415 §1 KSH, zmiana Statutu Vistal Gdynia SA wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia 
podjętej większością ¾ i wpisu do rejestru. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy 
lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego winna być 
zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 §2 KSH). 

 

6.7. Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 
Spółka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w procesie 
sporządzania sprawozdań  finansowych. System kontroli wewnętrznej  w Spółce  opiera  się  na kontroli  funkcjonalnej   
członków kierownictwa Spółki oraz Członków Zarządu, nadzorujących poszczególne piony funkcjonalne Spółki.  
Obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych jest przez wykwalifikowanych pracowników  realizowany w praktyce 
S . półki
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Dane  finansowe  będące  podstawą  sprawozdań  finansowych  i  raportów  okresowych  pochodzą  z  systemu  księgowo-
finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynar odowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowe. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym  
Sage Symfonia ERP  . Dostęp do zasobów systemu ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych 
pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.  

Rocznie i półroczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu oraz przeglądowi  przez biegłego rewidenta. Wyniki 
badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta Spółce oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta. 

Grupa na bieżąco wdraża zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów 
sprawozdawczości finansowej i giełdowej. 


