
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 
 

 

1 
 

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM  

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD 

DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. 
 

 

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

 

ZMIANA NR 1 

ZASADA NR 5 – dotychczasowe brzmienie: Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz 

zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę                 

i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki 

wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć 

zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania 

odpowiedniego  systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), 

uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). uzupełnione o zalecenie  

KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). 

ZASADA NR 5 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń wraz z zasadami jej ustalania określającą sposób 

wynagradzania członków rady nadzorczej oraz osób zarządzających uwzględniających zalecenia 

Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 roku.  Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia 

dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast zasady wynagradzania i wysokość 

wynagrodzenia członków organu nadzorczego ustala Walne Zgromadzenie.  

 

ZMIANA NR 2 

ZASADA NR 9 – dotychczasowe brzmienie: GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich 

akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu 

funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność                           

i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. 

ZASADA NR 9 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 
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Uzasadnienie: 

Spółka jako kluczowe kryterium doboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie oraz Radzie 

Nadzorczej preferuje  kwalifikacje, kompetencje wraz z profesjonalizmem kandydata do sprawowania 

danej funkcji. Jednocześnie uważa się, że takie czynniki jak płeć osoby nie powinny być 

wyznacznikiem w wyborze osób sprawujących funkcje w organach Spółki.  

 

ZMIANA NR 3 

ZASADA NR 10 – dotychczasowe brzmienie: Jeżeli spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej 

i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją 

aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ 

na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie,            

w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie. 

ZASADA NR 10 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Spółka nie posiada zasad prowadzenia działalności sponsoringowej, niemniej jednak wspiera różne 

formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji 

lub nauki, wpisując niniejszą aktywność w ramy strategii budowy pozytywnego wizerunku wśród 

klientów i akcjonariuszy.  

 

ZMIANA NR 4 

ZASADA NR 12 – dotychczasowe brzmienie: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość 

wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza 

miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

ZASADA NR 12 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Spółka odstąpiła od zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie korporacyjnej Spółki ze 

względów ekonomicznych.  Nie istnieją żadne zagrożenia wynikające z niestosowania tej zasady 

biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka zamieszcza na stronie internetowej przewidziane prawem 

informacje, umożliwiając tym samym inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi                           

w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia. Koszty związane z techniczną obsługą rejestracji                      

i transmisji obrad walnego zgromadzenia nie znajdują uzasadnienia biorąc pod uwagę obecną 

strukturę akcjonariatu. 
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II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 

 

ZMIANA NR 5 

ZASADA NR 1 PKT. 2A – dotychczasowe brzmienie: Corocznie, w czwartym kwartale – informację  

o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie 

ostatnich dwóch lat. 

ZASADA NR 1 PKT. 2A – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Zarząd Spółki nie widzi zasadności stosowania niniejszej zasady, uważając taką praktykę za zbytni 

formalizm. Spółka publikuje informacje dotyczące składu organu nadzorczego oraz zarządzającego            

w raportach okresowych dostępnych na stronie internetowej Emitenta. 

 

ZMIANA NR 6 

ZASADA NR 1 PKT. 5 – dotychczasowe brzmienie:  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione 

spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami 

zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym 

rozeznaniem. 

ZASADA NR 1 PKT. 5 – nowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową                                  

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione 

spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami 

zawodowymi. 

Uzasadnienie:   

Spółka nie stosuje zasady w zakresie publikacji życiorysów zawodowych kandydatur zgłaszanych do 

Zarządu i Rady Nadzorczej na stronie internetowej w terminie umożliwiających zapoznanie się z nimi 

ze względu na to, iż Zarząd nie widzi zasadności, uważając taką praktykę za zbytni formalizm.              

Stosuje się natomiast zasadę, dzięki utworzonemu adresowi mailowemu (wza@chemoservis.pl)                              

w kontekście WZ, do udzielania bez zbędnej zwłoki w sposób żądany przez akcjonariusza, informacji 

związanych z WZ, w tym także z uwzględnieniem kandydatur do Organów Spółki. 
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ZMIANA NR 7 

ZASADA NR 1 PKT. 6 – dotychczasowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową  

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz           

z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej 

i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. 

ZASADA NR 1 PKT. 6 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemu kontroli wewnętrznej  

i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Ze względu na brak systemu kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących w kompetencji Rady 

Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawia oceny tego systemu.  

 
ZMIANA NR 8 

ZASADA NR 1 PKT. 7 – dotychczasowe brzmienie:  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową            

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 

ZASADA NR 1 PKT. 7 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie:  

Spółka nie stosuje zasady z powodów formalnych. Decyzję o umieszczeniu poszczególnych kwestii             

w protokole notarialnym podejmuje przewodniczący Zgromadzenia mając na uwadze obowiązujące 

przepisy prawa oraz uzasadnione żądania akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami KSH oraz Regulaminem 

WZ, uczestniczy Zgromadzenia mogą składać oświadczenia, które są załączane do protokołów. 

 
ZMIANA NR 9 

ZASADA NR 1 PKT. 9A – dotychczasowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

ZASADA NR 1 PKT. 9A – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Analogicznie do zmiany nr 4, Spółka odstąpiła od niniejszej zasady ze względów ekonomicznych.              

Nie istnieją żadne zagrożenia wynikające z niestosowania tej zasady biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka 

dopuszcza do możliwości procedurę wykonywania prawa głosu podczas obrad walnego zgromadzenia 

przez pełnomocnika. 
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ZMIANA NR 10 

ZASADA NR 1 PKT. 11 – dotychczasowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje                           

o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 

nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

ZASADA NR 1 PKT. 11 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie:  

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ Zarząd Spółki nie 

otrzymuje takich oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. 

 

ZMIANA NR 11 

ZASADA NR 1 PKT. 14 – dotychczasowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. 

ZASADA NR 1 PKT. 14 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie:  

Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady nie publikując tym samym na stronie internetowej 

informacji o obowiązujących regułach dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych lub informacji o braku takich reguł. Niesformalizowaną, a obowiązującą 

zasadą jest coroczne ofertowanie, gdzie na podstawie przesłanych ofert, Rada Nadzorcza podejmuje 

decyzję o wyborze odpowiedniego podmiotu do badania sprawozdań finansowych. 

 

ZMIANA NR 12 

ZASADA NR 2 – dotychczasowe brzmienie: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony 

internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II, pkt. 1. 

ZASADA NR 2 – nowe brzmienie: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej 

również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II, pkt. 1, z wyjątkiem 

raportów okresowych publikowanych przez Spółkę. 
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Uzasadnienie: 

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony w języku angielskim z wyłączeniem tłumaczenia 

raportów okresowych, o czym odrębnym raportem, systemem EBI Zarząd Emitenta poinformował 

inwestorów. Zasada w tej części nie jest i nie będzie stosowana ze względu na duże koszty ponoszone 

z tytułu tłumaczeń.  

 

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 

 

ZMIANA NR 13 

ZASADA NR 1 PKT. 1 – dotychczasowe brzmienie: Poza czynnościami wymienionymi w przepisach 

prawa rada nadzorcza powinna: 

raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji 

spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 

istotnym dla spółki. 

ZASADA NR 1 PKT. 1 – nowe brzmienie:  raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 

Uzasadnienie:  

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak 

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza 

nie przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny tych systemów. 

 

ZMIANA NR 14 

ZASADA NR 2 – dotychczasowe brzmienie: Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi 

spółki informację na temat 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 nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. 

ZASADA NR 2 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 
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Uzasadnienie: 

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Powyższa zasada jest zbędna w kontekście wyłączenia się 

Członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji konfliktu interesów. Prawidłowym           

i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku, jaki chce wywołać              

i wywołuje członek Rady Nadzorczej swoimi działaniami. Takim kryterium jest działanie dla dobra 

Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę spółki bądź 

akcjonariuszy. 

 

ZMIANA NR 15 

ZASADA NR 8 – dotychczasowe brzmienie: W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów 

działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji 

Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). 

ZASADA NR 8 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Zasada nie jest i nie będzie stosowana ze względów, iż w ramach Rady Nadzorczej nie działają 

komitety. 

 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

 

ZMIANA NR 16 

ZASADA NR 1 – dotychczasowe brzmienie: Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać 

obecność na walnych zgromadzeniach. 

ZASADA NR 1 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy udział 

biorą osoby uprawnione oraz obsługujące zgromadzenie. Spółka zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w sposób wystarczający realizuje obowiązki informacyjne spółek giełdowych w zakresie 

transparentności oraz jawności obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tym samym nie widzi 

zasadności umożliwiania obecności mediów podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto Spółka 

niezwłocznie udziela odpowiedzi na pytania kierowane od przedstawicieli mediów dotyczących 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
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ZMIANA NR 17 

ZASADA NR 10 – dotychczasowe brzmienie: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość 

udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w  miejscu innym niż 

miejsce obrad. 

ZASADA NR 10 – nowe brzmienie: PUNKT SKREŚLONO. 

Uzasadnienie: 

Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady w związku z niestosowaniem punkt 12 z rozdziału I                       

w zakresie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto zgodnie z przepisami KSH 

możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest 

determinowana odpowiednimi zapisami w Statucie Spółki. Obecnie Spółka nie zezwala na 

dopuszczenie uczestnictwa w takim trybie w Walnym Zgromadzeniu. 
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