
Załącznik do RB nr 6/2012                                                                Projekty Uchwał na WZA ES-SYSTEM S.A. 

 
 

1 

 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku  

 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie, wybiera: 

1. Panią/Pana……………................................................  

2. Panią/Pana……………................................................ 

 

na Członków Komisji Skrutacyjnej. 

  
   

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku  

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera  

Panią/Pana……………................................................ na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011  

      oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo - 

Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zawierające:  

 

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 167.572.090,70 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa 
tysiące dziewięćdziesiąt zł, 70/100) 

 
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 

10.444.476,85 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta 
siedemdziesiąt sześć zł, 85/100) 
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- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,  

- sprawozdanie przepływów pieniężnych,  

- informacje dodatkową,  

 

według których rok obrotowy 2011 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 

10.444.476,85 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta 

siedemdziesiąt sześć zł, 85/100) 

 

przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 167.572.090,70 zł (sto sześćdziesiąt 

siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt zł, 70/100) 

 

Uchwała Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy 
kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
ES-SYSTEM za rok obrotowy 2011 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej 

ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM 

Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2011, 

zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą 

w Katowicach wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

składające się z: 

− skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sumę 186.475.743,15 zł  (sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta 
siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł, 15/100) 
 

− skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowite 
dochody ogółem w wysokości 11.836.029,23 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści 
sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć zł, 23/100) 
 

− sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

− skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 

− informacji dodatkowej, 

 

według których rok obrotowy 2011 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie 

11.836.029,23 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć zł, 
23/100)  
 
przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 186.475.743,15 zł (sto osiemdziesiąt sześć 
milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł, 15/100) 
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Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: podziału zysku za rok 2011 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2011, w wysokości 10 444 476,85 
zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć 
złotych 85/100) przeznaczyć na: 

 

1. Kapitał zapasowy: 6 158 113,15 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 

sto trzynaście złotych, 15/100) 

2. Wypłatę dywidendy: 4 286 363,70 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć 

tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote, 70/100)  

- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 42 863 637 
- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: 0,10 zł  
- dzień dywidendy: 2 lipca 2012 r. 
- termin wypłaty dywidendy: 16 lipca 2012 r. 
 

 
Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2011. 

 

 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2011. 
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Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2011. 

 

 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Tomaszowi Budzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2011. 

 
 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Orkiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Zarządu Spółki za rok 2011. 

 

 
Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

 z 9 maja 2012 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

członka Rady Nadzorczej za rok 2011. 
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Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej za rok 2011. 

 

 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011. 

 
 

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011. 

 

 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011. 
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Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku 

 
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób. 

 

 

Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie, wybiera ……………………………………. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji i 
powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 

 
Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z 9 maja 2012 roku 
 
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie, wybiera ……………………………………. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
 

 

Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie, wybiera ……………………………………. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
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Uchwała Nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

  
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej 
 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie, wybiera ……………………………………. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
 

 

Uchwała Nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie, wybiera ……………………………………. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
 

 

Uchwała Nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
 z 9 maja 2012 roku 

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej 

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie, wybiera ……………………………………. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
 

 

Uchwała Nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku  

w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej 
 

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie 

postanawia przyznać wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 

zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w 

ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.  
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Uchwała Nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 9 maja 2012 roku 

 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten 
sposób, że: 
 
W art. 6 ust. 1 dodaje się punkty 42 do 47: 

42. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2 

43. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –  

       PKD 78.1 

44. Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.2 

45. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.3 

46. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność  
       wspomagającą – 82.1 

47. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11 

 
Artykuł 16 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki właściwa jest reprezentacja dwuosobowa - dwóch 

członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z prokurentem, ewentualnie dwóch 

prokurentów łącznie.  

2. Zarząd do 1 grudnia każdego roku kalendarzowego opracuje plan działalności Spółki 

na następny rok kalendarzowy, uwzględniający m. in. wysokość planowanych przychodów, 

źródła tych przychodów, wysokość przewidywanych wydatków oraz przedłoży 

go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zatwierdzenia. 

3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały określić strukturę planu działalności Spółki, o 

którym mowa w art. 16 ust. 1 wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów. 

 
W art. 17 dotychczasowa treść stanowi ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:  
      2. Rada Nadzorcza w umowach z członkami Zarządu oraz przy innych czynnościach z 

członkami Zarządu może być reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
na podstawie uchwały Rady Nadzorczej określającej zakres działania Przewodniczącego. 

Art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych 

przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczebność Rady oraz wybiera 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W art. 22 ust. 2 zmienia się oznaczenie punktów a) do h) na punkty 1) do 8), a punkt 8) otrzymuje  
brzmienie: 

8) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki następujących czynności: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz udziałów i akcji w spółkach, 

b) nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału 

we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez 

Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie; 

c) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przez 

Spółkę, jeśli wiązałoby się to z zaciągnięciem zobowiązania w wysokości ponad 

1.000.000 (jeden milion) złotych; 

d) zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich 

wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących 

świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów 

terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których 

zaciągane są zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu 
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wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku 

transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których 

zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną 

wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. 

                     e) rozporządzanie prawami Spółki, inne niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość  
                         przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);  

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami 

powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W 

przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz 

których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować 
się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. 

 

W art. 22 ust. 2 po punkcie 8) dodaje się punkty 9) do 11) w następującym brzmieniu: 

 

9) zatwierdzanie planu rocznego działalności Spółki opracowanego przez Zarząd zgodnie 

z art. 16 Statutu, 

10) określanie w drodze uchwały struktury planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 

Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów, 

11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych zgromadzeniach 

i zgromadzeniach wspólników podmiotów zależnych w następujących sprawach: 

i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności 

nieruchomości; 

ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału 

w tym prawie; 

iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa 

użytkowania 

 

W art. 22 dodaje ust. 4 do 7 w następującym brzmieniu:  
4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 22 ust. 2, nie jest wymagana przy 

dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności: 

1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi 

Spółki; 

2) transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, 

realizacji zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w 

szczególności zawierania przez Zarząd umów sprzedaży dotyczących zakupu 

komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę, 

gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez 

Spółkę własnych produktów klientom. 

5. W przypadku, gdy w związku z liczebnością Rady Nadzorczej nie ma obowiązku tworzenia 

Komitetu Audytu, obowiązki Komitetu Audytu sprawuje bezpośrednio sama Rada 

Nadzorcza. 

6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania. 

Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady 

Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.   

7. W przypadku braku obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza może uchwalić 
Regulamin sprawowania obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Regulamin 

obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, 

w trakcie której Regulamin został uchwalony.   

 

Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Radę Nadzorczą do ustalenia 
jednolitego tekstu statutu.  
Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. 
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Uzasadnienie do Uchwały nr 24, WZA ES-SYSTEM S.A., w przedmiocie 
zmiany Statutu.   
 
Zmiany statutu w większości zmierzają, co do zasady, do uregulowania uprawnień 
Rady Nadzorczej w zakresie akceptacji niektórych zamierzeń Zarządu. Ponadto 
nakładają na Zarząd obowiązek opracowywania planu działalności, a na Radę 
kompetencję do jego zatwierdzania.  
 
Zmiany odnoszące się do przedmiotu działalności Spółki mają na celu 
przygotowanie do wdrożenia, w przyszłości, innego rozwiązania w zakresie 
prowadzenia przez spółki grupy kapitałowej ES-SYSTEM niektórych działań 
z zakresu bieżącego zarządzania i obsługi administracyjnej tych spółek.  
 
Zmiany w zakresie sposobu reprezentacji Spółki mają na celu ujednolicenie 
uprawnień wszystkich członków Zarządu.  
 
Ponadto ich przedmiotem jest zwiększenie dopuszczalnej liczby członków Rady 
Nadzorczej, w sytuacji gdyby w przyszłości zamiarem akcjonariuszy było 
poszerzenie jej składu ponad aktualnie dopuszczalną liczbę 7 członków Rady.  
 
Wprowadzenie zmian dotyczących Komitetu Audytu ma na celu określenie 
wyraźnej kompetencji Rady Nadzorczej do sprawowania obowiązków Komitetu 
Audytu w przypadku gdy liczebność Rady nie nakłada na nią obowiązku 
w zakresie tworzenia odrębnego Komitetu. Ponadto celem zmiany jest określenie 
ram czasowych dla Regulaminu Komitetu Audytu. 
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Uchwała Nr 25 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z 9 maja 2012 roku 

 
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 

  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki 
ES-SYSTEM w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:  
 
 
 

Regulamin Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

 
§ 1 

 
Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM S.A., 
zwanej dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”. ----------------------------------------------------------------- 

§ 2 
 
Rada działa na podstawie Kodeksu S półek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 3 

 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. Do uprawnień i obowiązków Rady należy w szczególności:--- 
 

a. badanie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,----------- 
 

b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu 
co do podziału zysku albo pokrycia straty,--------------------------------------------------------------- 

 
c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, 

o których mowa w pkt. a i b powyżej,---------------------------------------------------------------------- 
 

d. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne 
Zgromadzenie,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
e. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu,--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

f. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,------------------------ 

 
g. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,--------------------- 

 
h. zatwierdzanie planu rocznego działalności Spółki opracowanego przez Zarząd zgodnie 

z art. 16 Statutu, --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

i. określanie w drodze uchwały struktury planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 
16 Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów, ------------------------------------ 

 
j. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych 

zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników podmiotów zależnych w następujących 
sprawach: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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i.   nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności 
nieruchomości; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ii.  nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym 
prawie;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa 
użytkowania; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

k. wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki następujących czynności: ---------------- 

i. nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz udziałów i akcji w spółkach, ------- 

ii. nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności 
nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania 
wieczystego lub udziału w tym prawie; -------------------------------------------------------------------- 
 
iii. zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Spółkę, 
jeśli wiązałoby się to z zaciągnięciem zobowiązania w wysokości ponad 1.000.000 (jeden 
milion) złotych; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
iv. zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich 
wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); ------------------------- 
 Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących 
świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów 
terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których 
zaciągane są zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości 
takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji 
dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane 
są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością 
wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. ------------------------------------ 
 
v. rozporządzanie prawami Spółki, inne niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość 
przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); ------------------------------------ 
 Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami 
powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. 
W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz 
których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować  się 
łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. ------------- 
 

2. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. k, nie jest wymagana 
przy dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności: --------------------------------------------- 
 

a. zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi Spółki; ----- 

b. transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, realizacji 
zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności 
zawierania przez Zarząd umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych 
do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę, gotowych produktów przeznaczonych 
do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę własnych produktów klientom. ---------- 
 

3. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji 
Spółki. 
Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, 
aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.--------------------- 
 

4. Rada Nadzorcza może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia lub samodzielnie zwołać 
Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w Statucie Spółki i w Kodeksie Spółek 
Handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty 
Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji 
stanu majątku Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. W przypadku, gdy w związku z liczebnością Rady Nadzorczej nie ma obowiązku tworzenia 

Komitetu Audytu, obowiązki Komitetu Audytu sprawuje bezpośrednio sama Rada Nadzorcza. 
  

7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania. 
Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady 
Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.  --------------------------------------------- 

 
8. W przypadku braku obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza może uchwalić 

Regulamin sprawowania obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Regulamin 
obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, 
w trakcie której Regulamin został uchwalony. --------------------------------------------------------------- 

 
§ 4 

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.--- 
2. Przy obejmowaniu funkcji członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację 
na temat: 

a) swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej 
niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy 
powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ 
na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę, ------------------------- 
 

b) pełnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym funkcji członka 
Zarządu w ciągu ostatnich pięciu lat, ---------------------------------------------------------------- 

 
c) zatrudnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym w ciągu 

ostatnich trzech lat, --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

d) otrzymywania, w tym również w okresie poprzedzającym powołanie na członka Rady, 
dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki, podmiotu zależnego 
lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek 
Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
e) bycia akcjonariuszem lub reprezentowania w jakikolwiek sposób akcjonariusza 

posiadającego pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 
83/349/EWG, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
f) utrzymywania obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych 

ze Spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym, bezpośrednio 
lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego 
szczebla organu utrzymującego takie stosunki, -------------------------------------------------- 

 
g) bycia wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego 

Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, --------------------------------- 
 

h) pełnienia funkcji członka Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu spółki jest 
członkiem rady nadzorczej i posiadania innych znaczących powiązań z członkami 
Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach, -------------------------------- 

 
i) pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej 

niż 12 lat, --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

j) bycia członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 
b)-h). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Obowiązek złożenia Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczy również każdorazowej zmiany 
stanu faktycznego, skutkującej powstaniem opisanych w § 4 pkt. 2 powiązań i stosunków.   
Wzór oświadczenia członka Rady stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.------------------------- 
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§ 5 
1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -------------------------------------------- 

 
2. Ustępujący członkowie Rady mogą zostać wybrani ponownie.------------------------------------- 

 

§ 6 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych 
przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczebność Rady oraz wybiera jej 
Przewodniczącego. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady w czasie trwania kadencji, zwolnione 
miejsce może być uzupełnione w trybie przewidzianym dla wyboru członka Rady 
Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, 
jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby 
to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.-------------------------------------------------- 

 

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.------------------------ 

 
§ 7 

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------- 
 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---------------- 
 

§ 8 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 

 
2. Rada  Nadzorcza  może  w  trakcie  kadencji  zmieniać  osoby  pełniące  funkcję 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-------------------------------------------------------------- 
 

3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu zapadają w głosowaniu 
tajnym, bezwzględną większością głosów.-------------------------------------------------------------- 
 

§ 9 
1. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady 

i przewodniczy jej obradom. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie 
nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego 
Przewodniczącego. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Posiedzenie Rady może zwołać również Wiceprzewodniczący Rady.--------------------------- 

 
§ 10 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.------------------------------ 
 

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady  Nadzorczej ma obowiązek zwołać 
posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, zawierający 
proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni 
od złożenia takiego wniosku.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego 

lub Wiceprzewodniczącego Rady w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca 
może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.----- 
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4. W posiedzeniu mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem posiedzeń, w których 
porządku obrad wprowadzono sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego 
członków, a w szczególności odwołanie członków Zarządu, sprawy dotyczące 
odpowiedzialności członków Zarządu wobec Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia 
członków Zarządu.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§11 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 
równej liczby oddanych głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.----------------------------- 
 

2. Członek Rady powinien powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały 
w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką. 
O zaistniałym konflikcie członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady 
i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji.----------------------------------------------------- 

 
3. Głosowanie przeprowadzane na posiedzeniach jest jawne, za wyjątkiem głosowania 

w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu oraz w sprawach, 
o których mowa w § 8 ust. 3. W innych sprawach głosowanie tajne zarządza się 
na wniosek choćby jednego z głosujących.--------------------------------------------------------------- 

 
§12 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 
jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.------------------------------------------ 
 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Pisemny głos może być 
oddany tylko za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu i nie 
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.------------ 

 
§13 

1. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych 
pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 
Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany 
porządek obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Zwołanie posiedzenia może również nastąpić przez wysłanie zaproszenia 

wraz z proponowanym porządkiem obrad za pomocą faksu, poczty elektronicznej, SMS 
lub przez osobiste wręczenie zaproszenia. Zwołanie posiedzenia Rady w sposób, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile fakt doręczenia zaproszenia 
członkowi Rady nie budzi wątpliwości, a zaproszenie zostało wysłane lub wręczone 
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.--------------------------------------- 

 
3. Zaproszenie na posiedzenie może również nastąpić telefonicznie, co najmniej na 3 dni 

przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym członka Rady należy poinformować 
o proponowanym porządku obrad. Zwołanie posiedzenia w sposób, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile zawiadomiony w ten sposób członek Rady 
stawił się na posiedzenie i potwierdził pisemnie fakt poinformowania go o tym 
posiedzeniu lub wziął udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. -------------- 
 

4. Termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może również zostać 
ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady. Poinformowanie członków Rady 
na odbywającym się posiedzeniu o terminie, miejscu i porządku obrad kolejnego 
posiedzenia Rady zastępuje zaproszenie na posiedzenie Rady w stosunku do tych 
członków Rady, którzy byli obecni na tym posiedzeniu. --------------------------------------------- 
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§14 

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zachowania wymogów 
określonych w § 13 w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie 
i żaden nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami.— 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest możliwe również wtedy, gdy 

podjęcie uchwały przez Radę jest konieczne dla zapobieżenia poniesieniu szkody przez 

Spółkę lub gdy przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy 

członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.-------------------------------------------------------------------- 

§15 
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze 
pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Nie dotyczy to podjęcia uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych 
osób.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§16 
1. Podjęcie uchwał w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady 
Nadzorczej w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia uchwały, gdy nie ma 
możliwości osobistego uczestniczenia wszystkich członków Rady w posiedzeniu.----------- 
 

2. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć jedynie konkretnego 
projektu uchwały. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni 
o treści projektu uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 wymaga bezwzględnej większości 

głosów członków Rady.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. W przypadku podejmowania uchwał w drodze pisemnego głosowania, członkowie Rady, 
w terminie określonym przez Przewodniczącego, oddają pisemnie głos 
„za” albo „przeciw” bądź też wstrzymują się od głosu. Oddanie głosu następuje przez 
podpisanie się pod projektem uchwały przesłanym przez Przewodniczącego, w miejscu 
przewidzianym dla głosów „za” albo głosów „przeciw” bądź głosów wstrzymujących się. 
Wykluczona jest możliwość jakiejkolwiek dyskusji pisemnej nad projektem uchwały. Projekt 
uchwały powinien wskazywać, że głosowanie nad uchwałą ma charakter pisemny. 
Uchwała jest podjęta z chwilą otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnych 
stanowisk od wszystkich członków Rady, o ile za uchwałą głosowała bezwzględna 
większość członków Rady.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość wymaga sporządzenia protokołu 
przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, podpisanego przez osobę 
sporządzającą protokół, do którego dołączony zostanie zapis przebiegu dyskusji 
i głosowania nad uchwałą (zapis telekonferencji, chatu). Do protokołu z podjęcia uchwały 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się 
odpowiednio zasady dotyczące sporządzania protokołów z posiedzeń Rady.------------------ 

 
§17 

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.------------------------------------------------ 

 
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub inna osoba spośród członków Rady, 

a podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.------------- 
 

3. Protokół powinien zawierać:--------------------------------------------------------------------------------- 
 

- kolejny numer protokołu;------------------------------------------------------------------------------ 
- datę i miejsce posiedzenia; -------------------------------------------------------------------------- 
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- wskazanie sposobu zwołania posiedzenia Rady lub oświadczenie, że mimo braku 
formalnego zwołania wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nie 
sprzeciwiają się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami;------ 

- w wypadku gdy na posiedzeniu Rady zostaje rozszerzony porządek obrad 
w stosunku do tego podanego w zaproszeniu, oświadczenie wszystkich członków 
Rady, że nie sprzeciwiają się temu rozszerzeniu;------------------------------------------- 

- listę obecności (imię i nazwisko);------------------------------------------------------------------- 
- porządek obrad;----------------------------------------------------------------------------------------- 
- wskazanie, czy któryś z członków Rady głosuje za pośrednictwem innego członka 

Rady obecnego na posiedzeniu;------------------------------------------------------------------ 
- teksty podjętych uchwał oraz wyniki głosowania;---------------------------------------------- 
- zdania odrębne.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze Spółki. ----------------- 

 
§18 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.-------------------------------------------- 
 

2. Rada może delegować swoich członków do stałego indywidualnego wykonywania 
czynności nadzorczych. Delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności 
nadzorczych członek Rady winien legitymować się odpisem stosownej uchwały Rady, 
jak też w podpisywanych dokumentach powoływać się na uchwałę umocowującą 
go do działania. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi 

grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka 
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej 
oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać 
Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. ----------------------------- 

 
4. W umowach zawieranych między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze 

z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może w drodze uchwały wyznaczyć 
jednego ze swoich członków do dokonania powyższych czynności. Powyższa uchwała 
Rady powinna dokładnie wskazywać rodzaj czynności, do której dokonania upoważniony 
jest członek Rady.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Osobą reprezentującą Radę Nadzorczą w zakresie czynności określonych powyżej w ust. 4 

może być także Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej 
określającej zakres jego działania. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

§19 
1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie administracyjnym, technicznym, prawnym, 

i finansowym zapewnia Spółka.---------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Spółka ponosi wszelkie koszty działalności Rady Nadzorczej.------------------------------------- 
 

§20 
Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.------------- 

 
§21 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie.---------- 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 
Do Regulaminu Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Krakowie 

 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI 

 
 

Ja, niżej podpisany ………………………………, działając jako członek Rady Nadzorczej Spółki 

ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

oświadczam, że: 

a) posiadam następujące powiązania z akcjonariuszem ………………..………….. 
dysponującym akcjami reprezentującymi …………..% (nie mniej niż 5%) ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu: 

−    powiązania ekonomiczne ………………………………………………………. 
−    powiązania rodzinne …..………………………………………….................... 
−    inne ……………………………………..………............................................. 
Powiązania te mogą mieć wpływ na moje stanowisko w sprawie rozstrzyganej 
przez Radę Nadzorczą, 

b) pełnię lub w ciągu ostatnich pięciu lat pełniłem w Spółce, podmiocie zależnym 
lub podmiocie stowarzyszonym funkcję członka Zarządu (wskazać podmiot) 
………….…………………………..………………………………………………………….… 
…………………………..……………………………………………….…………………….… 
c) w ciągu ostatnich trzech lat byłem pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub 
podmiotu stowarzyszonego (wskazać podmiot) 
………………………………………………………………………………………..……….… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

d) otrzymuję lub otrzymałem w okresie poprzedzającym powołanie na członka Rady, 
dodatkowe wynagrodzenie, w znaczącej wysokości, od Spółki, podmiotu zależnego 
lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady 
Nadzorczej (w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym 
systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia 
w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym  wynagrodzenia odroczonego) 
z tytułu wcześniejszej pracy w spółce, pod warunkiem że  warunkiem wypłaty takiego 
wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia) ……………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…..…..………………………………………………………..…………………….……… 
e) jestem akcjonariuszem lub reprezentuję akcjonariusza posiadającego pakiet 

kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG
1     

 

……………………………………...……………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
f) utrzymuję lub w ciągu ostatniego roku utrzymywałem  znaczące stosunki handlowe 
ze Spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym (bezpośrednio 
lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla 
organu utrzymującego takie stosunki) 
……..………………………….……………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………….…..……………………… 
…………………………………………………………….…………………………………..…… 
g) jestem lub w ciągu ostatnich trzech lat byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego 
lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu 
stowarzyszonego 
…………………………………………………………………………………………………… 
.……………………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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h) pełnię funkcję członka zarządu w innej spółce, w której członek z arządu spółki jest 
członkiem rady nadzorczej i posiada inne znaczące powiązania z członkami Zarządu 
Spółki przez udział w innych spółkach lub organach 
…………………………………………..…………………………………………………….………
…………...……………………...……………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………… 
i) pełniłem funkcje w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 
lat 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………………………..…. 
j) jestem lub byłem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach 
opisanych w pkt. b)-h) 
.…………………………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………...…………………… 

 
 
 

miejscowość i data 
 
 
 
 
 

podpis członka Rady Nadzorczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała obowiązuje od daty rejestracji zmian statutu, które zostały dokonane w 
trakcie niniejszego Walnego Zgromadzenia.  

 

 

 

 
Uzasadnienie do Uchwały nr 25, WZA ES-SYSTEM S.A., w przedmiocie zmiany 
Regulaminu Rady Nadzorczej.   
 
W związku ze zmianami statutu dotyczącymi poszerzenia uprawnień Rady 
Nadzorczej należy dokonać również odpowiednio zmiany Regulaminu Rady, 
w części dotyczącej tych jej uprawnień, które zostały rozszerzone w statucie.  
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Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2011 roku. 

     
Kraków, dn. 28 marca 2012 r. 

 
Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności 
w roku obrotowym 2011 wraz z oceną swojej pracy oraz Ocenę sytuacji spółki z 
uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla 
spółki. 
 
 
1. Skład Rady Nadzorczej  
 
W roku 2011 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 

 
1. Bożena Ciupińska - przewodnicząca 
2. Jerzy Burdzy - członek niezależny 
3. Arkadiusz Chojnacki - członek niezależny 
4. Radosław Wojciechowski - członek niezależny 
5. Rafał Maciejewicz - członek niezależny  

 
W pracach Rady uczestniczyło czterech niezależnych członków, przez co Rada 
wypełniła wymóg zawarty w punkcie III.6 Dobrych Praktyk o spełnianiu kryterium 
niezależności przez przynajmniej dwóch członków. 
 
Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnego na 
stronie internetowej www.essystem.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. 
 
Zgodnie z punktami II.1.11 oraz III.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
członkowie Rady złożyli Zarządowi ES-SYSTEM S.A. oświadczenia o powiązaniach 
(braku powiązań) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie 
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wymóg składania 
oświadczeń został zawarty w Regulaminie Rady Nadzorczej (zmienionym Uchwałą nr 
3/2008 z dnia 16.05.2008 r.), a informacje o powiązaniach są publikowane na stronie 
internetowej przy prezentacjach członków Rady Nadzorczej. 
 
Spełnienie powyższych wymagań służy zapewnieniu transparentności i otwartości 
w obowiązkach informacyjnych Spółki. 
 
2. Zakres działalności Rady Nadzorczej 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, podejmując 
łącznie 18 uchwał. 
 
W posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu ES-
SYSTEM S.A. Na posiedzenia Rady zapraszani byli również szefowie 
poszczególnych sekcji biznesu, w celu przybliżenia członkom Rady istoty 
podejmowanych działań, związanych z zarządzanym obszarem. 
  
Głównymi priorytetami Rady, podobnie jak w latach poprzednich, było: 
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1. Wspomaganie Zarządu w budowie planu dalszego rozwoju i celów 

strategicznych Rada Nadzorcza, kierując się potrzebami wprowadzenia 
optymalizacji procesów, w każdym obszarze działalności Grupy ES-SYSTEM i 
wychodząc naprzeciw nowym potrzebom, rozszerzyła skład Zarządu obecnej 
kadencji do pięciu członków, powołując w dniu 13 października 2011r, Pana 
Pawła Orkisza na członka Zarządu. Powierzyła mu równocześnie realizację 
zadań z wymienionego obszaru. 
 

2. Nadzór nad nowymi przedsięwzięciami w ramach Grupy  
W roku 2011 najważniejszą inwestycją była budowa Zakładu Produkcyjnego                
ES-SYSTEM Nowe Technologie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 
Dobczycach.  Budowa została ukończona, a spółka przeniosła swoją 
produkcję urządzeń elektronicznych do nowych obiektów. Moce produkcyjne 
spółki zostały kilkakrotnie zwiększone, co jest istotne dla realizacji strategii 
ES-SYSTEM. 
 

3. Analiza wyników finansowych ES-SYSTEM S.A. i poszczególnych spółek 
Grupy. 
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd udzielał wyczerpujących 
informacji na temat sytuacji finansowej i wyników bieżących wszystkich spółek 
Grupy kapitałowej ES-SYSTEM.  
 

4. Omówienie i przyjęcie Planu roku 2012 dla Spółki Akcyjnej i dla Grupy 
Kapitałowej. 
 

5. Przyjęcie założeń do Programu Motywacyjnego na lata 2012-2014. 
Rada opracowała Program Motywacyjny dla Zarządu następnej kadencji oraz 
grupy kluczowych pracowników. Szczegóły programu zostaną przedstawione 
ZWZA do akceptacji. 

 
Rada Nadzorcza pracując w składzie minimalnym wymaganym przez prawo i 
kierując się zapisem zawartym w art. 86, pkt. 3 „Ustawy o biegłych rewidentach, (…) 
oraz o nadzorze publicznym”, nie powołała odrębnego Komitetu Audytu. Przy 
minimalnym pięcioosobowym składzie Rady nie jest to celowe. 
 
Rada Nadzorcza pełniła rolę Komitetu Audytu poprzez: 
  
1/ Coroczny wybór zewnętrznego audytora ds. zbadania Sprawozdania Finansowego 
oraz sprawując nadzór nad wdrażaniem rekomendacji i uwag zewnętrznego 
audytora; 
 
2/ Prowadząc nadzór nad działalnością Zarządu w odniesieniu do: 

• finansowania Spółki; 

• zarządzania wewnętrznymi systemami zarządzania ryzykiem oraz kontroli,  

• nadzorowania procesu wdrażania właściwych przepisów i regulacji, przestrzegania 
kodeksów postępowania; 

• wyboru zasad rachunkowości,  

• polityki Spółki w odniesieniu do planowania podatkowego; 

• stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT); 
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• przygotowania na potrzeby badania przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania 
finansowego, rocznego budżetu oraz głównych inwestycji dokonanych przez Spółkę;  

• corocznej oceny swojej pracy oraz prawidłowości zasad działania; 
 

3/ Wyrażając zgodę na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub 
udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie 
przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie; 
 
4/ Badając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do 
podziału zysku albo pokrycia straty; 
 
5/ Przeglądając okresowe i roczne sprawozdania finansowe Spółki (jednostkowe 
i skonsolidowane); 
6/ Kontrolując systemy zarządzania ryzykiem;  
7/ Monitorując informacje prasowe dotyczące dochodów spółki i jej sytuacji 
finansowej, sprawdzając jakość ujawnianych informacji finansowych, 
przekazywanych analitykom i dziennikarzom. 
 
3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2011 r. 
 
Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada 
Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom ES-SYSTEM S.A. ocenę swojej pracy za rok 
2011. 
 
W ocenie Rady Nadzorczej jej kompetencje pozwalały na skuteczną realizację 
powierzonych zadań.   
Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich 
obowiązków, wykazując się sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą. 
Działalność Rady była gwarantem prawidłowego nadzoru nad wszystkimi istotnymi 
aspektami działalności Spółki ES-SYSTEM. 
 
Rada przekazując powyższe informacje stwierdza, że w 2011 roku wykonała 
powierzone jej obowiązki, wynikające ze stosowania Kodeksu Spółek Handlowych, 
Dobrych Praktyk, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulacji.  
 
  Wykonując swoje obligatoryjne obowiązki Rada Nadzorcza dokonała : 

• analizy materiałów i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011 
wraz z opiniami biegłego rewidenta; 

• analizy sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 
  
Rada pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu 
z działalności  
ES-SYSTEM S.A. i jej Grupy za 2011 rok i po konsultacji z audytorem uznaje, 
że we wszystkich istotnych aspektach zostały one sporządzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także 
zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Sprawozdania Zarządu 
uznaje za rzetelne i pozwalające dobrze ocenić sytuację Spółki i Grupy. Rada 
Nadzorcza wnioskuje do ZWZA o zatwierdzenie Sprawozdań oraz o udzielenie 
Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 
2011. 
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Rada Nadzorcza serdecznie dziękuje za wieloletnią, owocną współpracę Zarządowi  
ES-SYSTEM S.A., kończącemu na niniejszym Walnym Zgromadzeniu swoją 
kadencję. 
W szczególności pragniemy podziękować członkom, którzy nie ubiegają się o 
członkostwo w następnej kadencji, tj. Panu Prezesowi Bogusławowi Pilszczkowi oraz 
Panu Jackowi Wysockiemu. Mamy nadzieję iż swoją wiedzą i doświadczeniem będą 
w dalszym ciągu wspierać Zarząd ES-SYSTEM S.A. 

 
4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 
istotnym dla Spółki. 
 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność 
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych 
przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  Nad realizacją systemu 
kontroli czuwa Biuro Spółki. 
Całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem ES-SYSTEM S.A. na rynku jako 
spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
zawarta jest w dwóch Regulaminach obowiązujących na mocy Uchwały Zarządu od 
dnia 30.08.2007 r.: 

� Regulamin obiegu i ochrony informacji poufnych wraz z załącznikami 
� Regulamin okresów zamkniętych i notyfikacji 

Podstawowym dokumentem regulującym cały proces przygotowywania raportów 
okresowych jest „Procedura przygotowania i przekazywania do wiadomości 
publicznej raportów okresowych” będąca załącznikiem do Regulaminu obiegu i 
ochrony informacji poufnych. 
Procedura szczegółowo określa wymogi w zakresie raportów okresowych, zasady 
postępowania, odpowiedzialność osób i jednostek sporządzających i weryfikujących 
treść raportów oraz terminy wykonania. Stosowanie procedury zapewnia rzetelność i 
kompletność przekazywanych do publikacji danych finansowych oraz ich zgodność z 
wymogami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych 
elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego 
biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd 
półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego. 
Zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk zawartą w części III, punkt 1, podpunkt 14,  
spółka opublikowała na stronie www, w lokalizacji 
http://www.essystem.pl/inwest/index.php?m=lad_korporacyjny, regułę dotyczącą 
zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
Zgodnie z tą regułą wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze 
akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie 
standardy usług i wymaganą niezależność. Spółka stosuje również wymóg prawa 
zawarty w Ustawie o biegłych rewidentach, (...) oraz o nadzorze publicznym, 
Rozdział 8, Art. 89, który mówi, że: 

1. Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji 
finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie 
dłuższym niż 5 lat. 
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2. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji 
finansowej 
w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie co najmniej 2 lat. 
 

W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań 
finansowych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa a biegli rewidenci, dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki do 
wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa krajowego. W 2011 roku funkcję podmiotu uprawnionego do badania i 
przeglądu sprawozdań finansowych w Spółce pełniła Kancelaria Porad Finansowo-
Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.  
Grupa ES-SYSTEM stosuje spójne zasady księgowe opisane w Polityce 
Rachunkowości Grupy, prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, 
okresowych raportach giełdowych i innych informacjach przekazywanych 
inwestorom. 
W opinii Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., system kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie. 

Grupa działa w oparciu o budżet przygotowywany pod kierownictwem Prezesa 
Zarządu. Corocznie Plan na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd 
i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje 
bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym planem, wykorzystując 
stosowaną w Spółce sprawozdawczość. Po zamknięciu księgowym każdego 
miesiąca kalendarzowego wyniki finansowe Spółki są analizowane w porównaniu do 
założeń planu i prezentowane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

W opinii Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. system kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie. 
 

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania 
finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 
 

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2011 - mimo trudnej sytuacji na rynku inwestycji 
budowlanych, zaostrzonej walki konkurencyjnej oraz niesprzyjającego otoczenia 
makroekonomicznego - Spółka osiągnęła zakładane cele operacyjne i finansowe. 
Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób stabilny realizuje przyjęte 
założenia rozwoju Spółki oraz umiejętnie zarządza ryzykami pojawiającymi się w 
bieżącej działalności Spółki.  
 

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza dokonała oceny 

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011 

 

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego 
rewidenta z dnia 19 marca 2012r. ocenia, że Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
2011 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 są zgodne z 
księgami i znanym Radzie stanem faktycznym oraz sporządzone zostały rzetelnie i 
prawidłowo. 
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Rada Nadzorcza popiera wniosek Zarządu, aby zysk za rok obrotowy 2011, w 
wysokości 10 444 476,85 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące 
czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 85/100) przeznaczyć na: 
 

3. Kapitał zapasowy: 6 158 113,15 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem 
tysięcy sto trzynaście złotych, 15/100) 

4. Wypłatę dywidendy: 4 286 363,70 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt 
sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote, 70/100)  
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