Ład Korporacyjny
Stosowanie Ładu Korporacyjnego
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka oraz miejsce, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
W 2019 r. Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016” [dalej: DPSN], przyjętym przez Radę Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze uchwały nr 26/1413/2015 podjętej w dniu 13 października
2015 r. Zbiór ten jest udostępniony na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Zakres, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zasad ładu korporacyjnego,
którym podlega ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego
odstąpienia
Spółka nie stosowała rekomendacji nr III.R.1. DPSN – w strukturze spółki nie zostały wyodrębnione
jednostki organizacyjne odpowiedzialne za system kontroli wewnętrznej, system zarządzania
ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny, jednakże w ramach aktualnej struktury organizacyjnej
powyższe zadania są realizowane przez inne działające w spółce jednostki organizacyjne.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.2. DPSN - w ramach aktualnej struktury
organizacyjnej Spółki nie zostały utworzone odrębne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za
system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny,
natomiast ww. zadania są realizowane przez jednostki organizacyjne odpowiedzialne również za
wykonywanie innych działań, w związku z czym osoby odpowiedzialne w Spółce za powyższe zadania
nie podlegają bezpośrednio pod Zarząd Spółki.
Spółka nie stosowała zasad szczegółowych nr III.Z.3. oraz III.Z.4. DPSN - w strukturze spółki nie została
wyodrębniona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, wobec czego nie
została wyznaczona osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosowała rekomendacji nr IV.R.2. DPSN – z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu,
a także wobec nie zgłaszania przez akcjonariuszy określonych oczekiwań, Spółka nie umożliwia
akcjonariuszom

udziału

w walnym

zgromadzeniu

przy

wykorzystaniu

środków

komunikacji

elektronicznej.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr IV.Z.2. DPSN – w ocenie Zarządu Spółki, ze względu na
strukturę akcjonariatu Spółki, brak jest uzasadnienia dla przeprowadzania powszechnie dostępnej
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.4. DPSN – Spółka przyjęła i wdrożyła politykę
wynagrodzeń, jednak Zarząd postanowił o zamieszczaniu w sprawozdaniu z działalności jedynie
danych na temat wysokości wypłaconych członkom Zarządu wynagrodzeń.
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Statut Spółki
Zasady zmiany statutu Emitenta
Zmiana Statutu Spółki, zgodnie z § 26.1.d) Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu niezbędny jest udział spółki Książek Holding Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.

Walne Zgromadzenie
Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz
opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady
wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został
uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów
prawa
Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia
(obydwa

dokumenty

dostępne

na

stronie

internetowej

Spółki

pod

https://www.marvipol.pl/relacje/spolka/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne)

adresem:
i przepisów

prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze realizują swoje prawa w sposób określony
Statutem, Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz obowiązującymi przepisami.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po
upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy
lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić
w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie
zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Prawo zwołania Walnego
Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/2 kapitału
zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
chyba, że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na posiedzeniu i nikt z obecnych nie
wniesie sprzeciwu, co do podjęcia uchwały nie objętej porządkiem obrad. Uchwała o zdjęciu
z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest
podejmowania jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie
zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
wymaga szczegółowego umotywowania. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania
sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez
wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku
obrad

bądź

zaniechaniu

rozpatrywania

sprawy

umieszczonej

w porządku

obrad

Walnego

Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych
głosów. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się
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w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych co do tego przeszkód – w terminie
umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów
umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek jest możliwe tylko za zgodą
wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, w każdym razie nie później
niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia
następuje w tym samym trybie co jego odwołanie.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Walne Zgromadzenie uchwala i zmienia regulamin Walnego Zgromadzenia; zmiany obowiązują od
następnego Walnego Zgromadzenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyraźnie w Statucie lub
wynikającymi z przepisów Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż do powzięcia uchwał,
o których mowa w art. 415 § 1 – 4 Kodeksu spółek handlowych, niezbędny jest udział w głosowaniu
spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, należy:


rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki;



podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;



udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;



zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;



z zastrzeżeniem postanowień Statutu o kapitale docelowym, podwyższenie lub obniżenie
kapitału zakładowego Spółki;



połączenie Spółki z inną spółką;



przekształcenie Spółki;



rozwiązanie i likwidacja Spółki;



umorzenie akcji;



wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt
2 Kodeksu spółek handlowych;



emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;



zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na
nim ograniczonego prawa rzeczowego;



wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej w związku
z utworzeniem Spółki lub sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad Spółką;



zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką dominującą, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek
handlowych;



z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie i odwoływanie
członków Rady Nadzorczej;



inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.

Nabycie lub zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie
nieruchomości, w tym ustanawianie praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach oraz
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składanie innych oświadczeń woli ze skutkiem dla uprawnień Spółki w stosunku do nieruchomości nie
wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Emisja obligacji i innych papierów wartościowych,
w tym w drodze oferty publicznej, a także podejmowanie wszelkich działań mających na celu
dematerializację, rejestrację w Krajowym Depozycie (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi) oraz dopuszczenie obligacji i innych papierów wartościowych
do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt k) Statutu i bezwzględnie
obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu
spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również
w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają
zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każdej akcji przysługuje jeden głos bez
przywilejów lub ograniczeń. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku
wykupu akcji jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki podjęta zostanie
większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
wskazana, a w razie braku wskazania jakikolwiek inny członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu,
po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. Uchwały
formułowane są w taki sposób, by każdy uprawniony miał możliwość ich zaskarżenia; dotyczy to
w szczególności zaniechania podjęcia uchwały w określonej sprawie ujętej w porządku obrad.

Akcjonariusze
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Lista Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki jest
zaprezentowana w rozdziale Akcjonariat Spółki Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej
Grupy Kapitałowej.

Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje.
Zgodnie ze Statutem Spółki Akcjonariuszowi Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
oprócz opisanych w niniejszej części Sprawozdania uprawnień w zakresie zasad zmian Statutu Spółki
oraz zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających, przysługuje osobiste
uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w następującej liczbie:
(1) w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej - spółce Książek Holding Sp. z o.o. przysługuje
uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, oraz do
powierzania członkowi Rady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
natomiast (2) w przypadku sześcioosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej - spółce Książek
Holding Sp. z o.o. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech członków Rady
Nadzorczej

oraz

do

powierzania

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

członkowi

Rady

funkcji

Przewodniczącego
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Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Sp. z o.o. do powoływania i odwoływania określonej
liczby członków Zarządu, do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, do
powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub do powierzania funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek
Holding Sp. z o.o. trwają tak długo jak spółka Książek Holding Sp. z o.o. jest uprawniona do
wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 33,34% kapitału zakładowego Spółki.

Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu
Nie występują żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych
Marvipol Development S.A. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi dającymi prawo do jednego
głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emitenta
Nie występują ograniczenia statutowe dotyczące przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Marvipol Development S.A.
W Spółce nie występuje system kontroli akcji pracowniczych.

Rada Nadzorcza, Komitet Audytu Rady Nadzorczej, Zarząd
Spółki
Rada Nadzorcza – skład osobowy
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki jest zaprezentowany w rozdziale Władze

Spółki

Sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza – zmiany w składzie
W 2019 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:


22 stycznia 2019 r. Pan Andrzej Malinowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie
Nadzorczej Spółki.



22 lutego 2019 r. akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonując
uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu Marvipol Development S.A., w związku
z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał do składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Andrzeja Jacaszek.



19 sierpnia 2019 r. akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonując
uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu Marvipol Development S.A., w związku
z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał do składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Aleksandra Chłopeckiego i powierzył mu stanowisko Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.



19 sierpnia 2019 r. akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonując
uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu Marvipol Development S.A., w związku
z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał do składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Wiesława Łatałę i powierzył mu stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej.



19 sierpnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy
której do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Krzysztof Brejdak, któremu
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została powierzona funkcja Członka Rady Nadzorczej oraz Pan Wiesław Mariusz Różacki,
któremu została powierzona funkcja Członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza – zasady działania
Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej (obydwa
dokumenty

dostępne

na

stronie

internetowej

Spółki

pod

https://www.marvipol.pl/relacje/spolka/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne)

adresem
i przepisów

prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Rada Nadzorcza
odbywa posiedzenia co najmniej raz na 4 miesiące, nie mniej niż 3 razy w roku. Przewodniczący Rady
Nadzorczej ma obowiązek zwołać w terminie dwóch tygodni, posiedzenie Rady Nadzorczej na
pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w okresie 1 miesiąca od chwili złożenia
wniosku. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący. Porządek
obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba, że
obecni są i wyrażają zgodę na taką zmianę lub uzupełnienie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, lub
jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub dotyczy oceny konfliktu interesów pomiędzy
członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenie uznaje się za skutecznie
wykonane, jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane
kurierem lub pocztą poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez
członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W sprawach pilnych lub nagłych zaproszenie uznaje
się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej lub
gdy zostało nadane kurierem lub pocztą poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 48
godzin przed terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania, z ważnych
powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania
członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, dla podjęcia
których konieczne jest oddanie głosów za uchwałą przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
Uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółki, wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez
co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków
niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 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. z zastrzeżeniem przepisów prawa, dopuszczalne
jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w prawidłowy sposób.
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Komitet Audytu Rady Nadzorczej – zasady działania
Komitet Audytu pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i audytu dla Rady Nadzorczej, w zakresie
prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli
Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami.
Komitet Audytu składa się z trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym
Przewodniczący, jest niezależna od Spółki zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa). Przynajmniej jeden
członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych. Ponadto członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności
z zakresu branży, w której działa Spółka, o których mowa w art. 129 ust. 5 zd. 1 Ustawy. Warunek ten
uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada taką wiedzę
i umiejętności lub posiadają ją poszczególni członkowie w określonych zakresach.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
1)

monitorowanie:
a) procesu sprawozdawczości finansowej,
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę
audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru
Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) 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;
3) 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 w procesie badania;
4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez
niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
6) 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;
7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub
firmy audytorskiej zgodnie z polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
i polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
niebędących badaniem;
9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
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Komitet Audytu Rady Nadzorczej – skład osobowy
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzą:
Wiesław Różacki

Przewodniczący Komitetu Audytu

Aleksander Chłopecki

Członek Komitetu Audytu

Krzysztof Brejdak

Członek Komitetu Audytu

W 2019 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca żadne zmiany
w składzie Komitetu Audytu.
Na podstawie uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
19 sierpnia 2019 r., a także na podstawie oświadczenia uprawnionego wspólnika (Książek Holding sp.
z o.o.) z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, ustalony został skład
Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Zgodnie z treścią §6 ust. 2 i 3 Regulaminu Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza, na swoim pierwszym posiedzeniu, uchwałą nr 2 z dnia
4 listopada 2019 r. ustaliła skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, do którego powołani zostali: Pan
Wiesław Różacki, Pan Aleksander Chłopecki oraz Pan Krzysztof Brejdak. Uchwałą nr 3 Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 4 listopada 2019 r., postanowiono powierzyć pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Różackiemu.
Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Komitetu Audytu spełniali w 2019 r. i spełniają na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania ustawowe kryteria niezależności.
Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych, są:


Wiesław Różacki



Aleksander Chłopecki



Krzysztof Brejdak

Kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych Pana Wiesława Mariusza
Różackiego są związane z wieloletnim pełnieniem funkcji przez niego w zarządach spółek publicznych
(m. in. Rafako S.A. oraz PBG S.A.). Kwalifikacje w tym zakresie Pana Krzysztofa Brejdaka są związane
z wieloletnim pełnieniem przez niego funkcji w zarządach spółek, w tym również w zarządach banków
(m.

in.

w

latach

1996

–

1999:

Wiceprezes

Zarządu

Banku

Przemysłowo

– Handlowego S.A., w latach 1999 – 2006: Wiceprezes Zarządu w ING Bank Śląski S.A., w latach 2011 –
2014: Wiceprezes Zarządu w Kompanii Węglowej S.A.). Kwalifikacje w tym zakresie Pana Aleksandra
Chłopeckiego są związane m.in. z pełnieniem przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz
wcześniejsze, 10-letnie pełnienie funkcji w radzie nadzorczej British Automotive Holding S.A., w której
do 30.11.2017 r. rozwijana była działalność deweloperska obecnie kontynuowana w Marvipol
Development S.A.
Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka, są:


Wiesław Różacki



Aleksander Chłopecki.



Krzysztof Brejdak
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Pan Aleksander Chłopecki posiada wiedzę w zakresie prawnych i finansowych aspektów działalności
deweloperskiej, którą nabył m.in. w trakcie pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
oraz wcześniejsze, 10-letnie pełnienie funkcji w radzie nadzorczej British Automotive Holding S.A., w
której do 30.11.2017 r. rozwijana była działalność deweloperska obecnie kontynuowana w Marvipol
Development S.A. Pan Krzysztof Brejdak posiada wiedzę w zakresie finansowania działalności
deweloperskiej, którą nabył w trakcie 7 lat pełnienia funkcji w zarządzie ING Bank Śląski S.A. Pan
Wiesław Mariusz Różacki posiada wiedzę w zakresie technicznych i budowlanych aspektów
działalności deweloperskiej, którą nabył w trakcie ponad 12 lat pełnienia funkcji w zarządach
Energomontaż Północ S.A., Rafako S.A. oraz PBG S.A.

Działalność Komitetu Audytu w 2019 r.
W 2019 r. Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia: 11 marca 2019 r., 26 marca 2019 r. i 7 maja 2019 r.
Przedmiotem posiedzenia z dnia 11 marca 2019 r. było omówienie pisma otrzymanego przez Spółkę
od Komisji Nadzoru Finansowego, omówienie poziomu zadłużenia Spółki oraz jej zdolności do
regulowania zobowiązań w krótkim, średnim oraz długim terminie, omówienie wstępnych wyników
działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2018 roku, a także omówienie zasad
wdrożenia nowej koncepcji biznesowej realizowanej przez Grupę Kapitałową Spółki polegającej na
budowie i sprzedaży mieszkań na wynajem.
Przedmiotem obrad posiedzenia z dnia 26 marca 2019 r. było spotkanie z audytorem Grupy
Kapitałowej Marvipol Development S.A., omówienie zaprezentowanych przez Dyrektora Finansowego
jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz przez Grupę
Kapitałową Marvipol Development S.A. w roku obrotowym 2018, a także dyskusja i przedstawienie
przez Komitet Audytu opinii na temat sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018 oraz na temat sprawozdania z
badania sporządzonego przez audytora Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.
Przedmiotem obrad posiedzenia z dnia 7 maja 2019 r. było omówienie podjętej przez Zarząd Spółki
Uchwały Zarządu z dnia 6 maja 2019 r. w przedmiocie sporządzenia wniosku do Walnego
Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku.

Główne założenia Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
sprawozdania finansowego
Zgodnie z polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych
w Marvipol Development S.A., wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza, działając na
podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
W toku przygotowywania przez Komitet Audytu rekomendacji, a następnie w procesie wyboru firmy
audytorskiej dokonywanego przez Radę Nadzorczą Marvipol Development S.A., uwzględniane są
następujące kryteria:
a) jakość wykonywanych prac audytorskich;
b) cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
c) możliwość zapewnienia pełnego zakresu usług określonych przez Marvipol Development S.A.;
d) dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym
profilu działalności;
e) dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania
publicznego;
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f)

kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych
w prowadzone badanie;

g) możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Marvipol Development
S.A.;
h) reputacja podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych;
i)

potwierdzenie niezależności i bezstronności podmiotu uprawnionego do badania już na etapie
procedury wyboru.

Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem wymaganej przepisami prawa zasady
rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.

Główne założenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy
audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania sprawozdań Spółki
i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ani żaden z członków sieci, do której należy biegły
rewident lub firma audytorska, nie mogą świadczyć bezpośrednio ani pośrednio na rzecz badanej
jednostki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez nią kontrolowanych żadnych usług
zabronionych w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz innych usług niebędących
czynnościami rewizji finansowej, za wyjątkiem usług dozwolonych wskazanych w art. 136 ust. 2
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
Świadczenie usług, o których mowa powyżej, jest możliwe pod warunkiem, że świadczenie usług
dodatkowych:
a) nie ma lub ma nieistotny — łącznie lub osobno — bezpośredni wpływ na badane sprawozdania
finansowe;
b) oszacowanie wpływu na badane sprawozdania finansowe jest udokumentowane i wyjaśnione
w dodatkowym sprawozdaniu Zarządu przekazanego do Komitetu Audytu;
c) biegły rewident lub firma audytorska przestrzegają zasad niezależności zgodnie z przepisami
prawa.
Zawarcie umowy na świadczenie usług dozwolonych (lub odpowiednio rozpoczęcie ich stosowania w
oparciu o umowę ramową) następuje po uzyskaniu uprzedniej zgody Komitetu Audytu na świadczenie
usług dodatkowych, wyrażonej w uchwale. Celem wyrażenia przez Komitet Audytu zgody na
świadczenie usług dodatkowych Zarząd Marvipol Development S.A. zwraca się do Komitetu Audytu z
odpowiednim wnioskiem, przekazując jednocześnie członkom Komitetu Audytu opracowanie w
zakresie szacunkowego wpływu świadczenia usług dodatkowych na badanie sprawozdania
finansowego i niezależność. Podjęcie przez Komitet Audytu uchwały w sprawie zgody na świadczenie
usług dodatkowych następuje po przeprowadzeniu uprzedniej oceny zagrożeń dla badania
sprawozdania finansowego i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. W
razie potrzeby Komitet Audytu wydaje odpowiednie wskazania dotyczące wykonywania usług
dozwolonych.
Szczegółowe informacje nt. usług świadczonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych w roku 2019 zostały przekazane w nocie 37 Jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2019 oraz w nocie 40 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2019.
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Zarząd – skład osobowy
Skład osobowy Zarządu Spółki jest zaprezentowany w rozdziale Władze Spółki Sprawozdania
Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. i Grupy Kapitałowej.

Zarząd – zmiany w składzie
W roku 2019 nie zastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. W 2020 r. do dnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki.


9 stycznia 2020 r. Pan Mariusz Poławski, pełniący obowiązki Wiceprezesa Spółki, złożył
oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na 31 marca 2020 r.



9 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki:
o

Powołała, ze skutkiem na 1 kwietnia 2020 r. w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza

o

powołała Pana Roberta Pydzika w skład Zarządu Spółki na kolejną dwuletnią kadencję

Kaweckiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
trwającą do 15 stycznia 2022 r.

Zarząd – zasady działania
Zarząd Spółki działa na podstawie Statutu, Regulaminu Zarządu (obydwa dokumenty dostępne na
stronie

internetowej

Spółki

pod

adresem

https://www.marvipol.pl/relacje/spolka/lad-

korporacyjny/dokumenty-korporacyjne) i przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza majątkiem i sprawami Spółki, a także reprezentuje ją
na zewnątrz. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię i główne cele działania Spółki
i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd
dba o efektywność i przejrzystość systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie
z przepisami prawa. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała
jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do
kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny
nadzór nad terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacji dla
innych członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi
członkami

Zarządu.

Oprócz

prowadzenia

spraw

wynikających

z podziału

obowiązków

w Zarządzie, Prezes Zarządu ma prawo do każdoczasowej kontroli każdej sprawy znajdującej się
w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek
obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami członków Zarządu, przewodniczy
posiedzeniom Zarządu.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo
Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo
dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zgodnie ze Statutem Spółki, w skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do siedmiu osób. W przypadku
Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu
wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i/albo Członków
Zarządu.
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Spółce

Książek

Holding

Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą

12
w Warszawie

przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech członków Zarządu.
Członkom

Zarządu

odpowiedzialnością

powołanym
z siedzibą

przez

spółkę

w Warszawie

Książek

spółka

Holding

Książek

Holding

Spółka
Spółka

z ograniczoną
z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie może powierzyć pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub
Wiceprezesów Zarządu. Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego
oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu
z funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku powołania w skład Zarządu Spółki
lub powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, do oświadczenia, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na
powołanie w skład Zarządu oraz, odpowiednio, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa
Zarządu. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie nie powierzy funkcji Prezesa Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia
powodującego konieczność dokonania wyboru, czy też przed tym terminem jednego miesiąca od
zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru lub powierzenia funkcji Prezesa
Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie złoży oświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do powoływania członka
lub członków Zarządu lub powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, wówczas
powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub powołania nowego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji
Prezesa Zarządu może dokonać Rada Nadzorcza. Uprawnienie Rady Nadzorczej, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy powoływania innych członków Zarządu niż członek Zarządu,
któremu powierzona będzie funkcja Prezesa Zarządu.
W

przypadku

wygaśnięcia

przysługujących

spółce

Książek

Holding

Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wskazanych w § 6 ust. 3 Statutu Spółki uprawnień
osobistych do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu Spółki oraz
powierzania funkcji Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołuje
i odwołuje wszystkich członków Zarządu Spółki, a także powierza funkcje Prezesa Zarządu i/lub
Wiceprezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie od jednego do trzech
Członków Zarządu może powołać i odwołać Rada Nadzorcza, przy czym powołanym przez Radę
Nadzorczą Członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesów
Zarządu. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 2 lata.
Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego Spółki ani do
podejmowania decyzji o wykupie akcji.

Opis polityki różnorodności stosowanej
zarządzających i nadzorujących emitenta

do

organów

administrujących,

Spółka nie opracowała i nie przyjęła polityki różnorodności. Przy decyzjach kadrowych Zarząd Spółki
kieruje się w szczególności bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa i długoterminowymi interesami
Akcjonariuszy Spółki. Przy wyborze osób sprawujących funkcje kierownicze, zarządcze lub nadzorcze
decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów.
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System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
Główne cechy stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Zarząd Emitenta jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych publikowanych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych funkcjonuje w Spółce
w oparciu o:


wewnętrzne procedury Spółki określające zasady raportowania i zakres odpowiedzialności
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,



badania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego
rewidenta.

Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe, które prowadzone są przy
użyciu

programu

finansowo-księgowego

Symfonia,

zapewniającego

zaspokojenie

potrzeb

informacyjnych dla rachunkowości finansowej i zarządczej. Spółka stosuje przy tym rozwiązania
organizacyjne i informatyczne zapewniające prawidłowe użytkowanie oraz ochronę oprogramowania
i danych

finansowych,

a także

zabezpieczenie

dostępu

do

sprzętu

komputerowego

i oprogramowania. Dostęp do zasobów systemu ewidencji finansowo-księgowej, a w konsekwencji do
sprawozdawczości

finansowej,

ograniczony

jest

stosownymi

uprawnieniami

nadawanymi

upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.
Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są przez wysoko wykwalifikowany zespół
pracowników Działów: Księgowości, Kontrolingu i Finansowego. Ostatnim etapem procesu jest finalne
autoryzowanie sprawozdań przez Zarząd Spółki. W przypadku sprawozdań rocznych i półrocznych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka poddaje je odpowiednio przeglądowi lub
badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta o uznanych, odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
Ostateczne zatwierdzenie tych sprawozdań przez Walne Zgromadzenie Spółki poprzedzone jest
uzyskaniem opinii niezależnego biegłego rewidenta.
Organizacja

systemu

zarządzania

ryzykiem

finansowym

polega

na

rozdzieleniu

komórek

odpowiedzialnych za zawieranie różnego typu transakcji na rynku, opiniowaniu tych transakcji przez
inne, niezależne komórki przed ich ostateczną akceptacją przez Zarząd Spółki i w rezultacie
zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej i finansowej, w których w rzeczywistości ryzyko
finansowe się zawiera.

Mariusz Książek

Mariusz Poławski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Pydzik

Członek Zarządu

