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Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami)

21 marca 2013 roku
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I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka Grupa
Nokaut S.A. oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny wraz
z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego
Spółka Grupa Nokaut S.A.(dalej Grupa Nokaut S.A., Emitent, Spółka) jako Spółka, której akcje
dopuszczone są do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW),
podlega Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW.
W roku 2012 Emitent stosował się do większości zasad spisanych w dokumencie stanowiącym
Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku,
obowiązującym od 1 stycznia 2012 roku. Natomiast na dzień publikacji niniejszego oświadczenia
Spółka przestrzega zasad (z kilkoma włączeniami) ze zbioru stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady
Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku.
Tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na

oficjalnej stronie Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie www.corp-gov.gpw.pl

II. Wskazanie w jakim zakresie Spółka Grupa Nokaut S.A. odstąpiła od postanowień
zbioru zasad ładu korporacyjnego z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia

W 2012 roku Grupa Nokaut S.A. odstąpiła od przestrzegania kilku zasad ładu korporacyjnego
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przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym Załącznik do
Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., o czym poinformowała w
raporcie ładu korporacyjnego nr 1/2012. Treść wspomnianego raportu zawierająca opis stanowiska
Spółki do każdej wyłączonej zasady, została zamieszczona w sekcji Relacji Inwestorskich na stronie
korporacyjnej Spółki.
Poniżej przedstawiono stanowisko Spółki w odniesieniu do każdej z zasad ze zbioru Dobrych Praktyk
uchwalonych 21 listopada 2012 roku, które na dzień publikacji niniejszego oświadczenia zostały
wyłączone ze stosowania przez Spółkę (o których Emitent informował w raporcie ładu
korporacyjnego nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku ):
I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Zasada nr 5. 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
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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).
STANOWISKO SPÓŁKI: Wynagrodzenia członków Zarządu zostały określone w kontraktach
menedżerskich zawartych ze Spółką. O wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej decyduje Walne
Zgromadzenie.

Zasada nr 9. 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.
STANOWISKO SPÓŁKI: Spółka stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru sprawujących
funkcje w Zarządzie lub w Organie Nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz
kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby
nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.
Zasada nr 12. 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.
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STANOWISKO SPÓŁKI: Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności technicznoorganizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie,
Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w
walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę
upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeństwa jego stosowania, Spółka rozważy wprowadzenie go w życie.
II. Dobre praktyki realizowane przez Zarząd Spółki
Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa:
1.6. 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.
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STANOWISKO SPÓŁKI: Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z
pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym
dla Spółki, bowiem w ramach Rady Nadzorczej nie zostały wyłonione komitety.
1.7. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
STANOWISKO SPÓŁKI: Zasada ta nie będzie stosowana, gdyż w opinii Spółki publikacja pytań mogłaby
naruszyć interesy akcjonariuszy.
1.9a. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo
STANOWISKO SPÓŁKI: Spółka nie przewiduje zamieszczania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,
w formie audio lub video, na swojej stronie internetowej. Uchwały podejmowane na Walnym
Zgromadzeniu są publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz publikowane na
stronie internetowej Spółki, co zdaniem Spółki zapewnia swobodny dostęp do informacji w tym
zakresie.
III. Dobre praktyki stosowane przez członków Rady Nadzorczej
Zasada nr 1.3 rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego
zgromadzenia.
STANOWISKO SPÓŁKI: Statut Spółki oraz Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewidują
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obowiązku opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zasada nr 8. 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 (...).
STANOWISKO SPÓŁKI: W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety, przy czym Spółka
nie wyklucza, iż w przyszłości będzie dążyła do powołania w ramach Rady Nadzorczej stosownych
komitetów.
Zasada nr 9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej
warunki, o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty Rady Nadzorczej.
STANOWISKO SPÓŁKI: Zdaniem Spółki uregulowania dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej zawarte
w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej są
wystarczające, tym samym Spółka nie decyduje się na ich rozszerzenie.
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Raportem o ładzie korporacyjnym nr 2/2013 z dnia 06 lutego 2013 roku Spółka poinformowała, iż
dostosowała swoją stronę internetową do zaleceń określonych w Dziale II. Zasada 2. Spółka aktualnie
zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim z wyłączeniem
elementów wskazanych w Dziale II. Zasada 1. Pkt 3.

III. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej Grupy Nokaut S.A.
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych
Grupa Kapitałowa Grupa Nokaut S.A. aby zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy
funkcjonującymi w ramach struktury Grupy komórkami posługuje się odpowiednio dostosowanym do
potrzeb systemem kontroli wewnętrznej.
W zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które w sposób jasny i
rzetelny obrazują sytuację majątkową Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A., Grupa posiada
dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Dokumentacja zawiera przede wszystkim
metody określające wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, reguluje także
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz określa system ochrony danych.
Przyjęte zasady stosowane są w sposób ciągły pozwalający zapewnić porównywalność.
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Celem zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych Spółka prowadzi
księgi rachunkowe w systemie informatycznym, w ramach którego stosuje się funkcyjne ograniczenia
dostępu, w tym dostęp hasłowy.
Skuteczny system kontroli wewnętrznej regulują także przyjęte Procedury określające poprawność
sporządzania i publikacji okresowych raportów finansowych. Równorzędnie z nimi Spółka i jej Grupa
stosują się do szeregu Regulaminów, określających między innymi obieg informacji poufnych w
ramach Grupy Kapitałowej.
W związku z przyjętymi regulacjami Członkowie Zarządu Grupy Nokaut S.A. zatwierdzają sporządzone
raporty okresowe, uprzednio poddając je stosownej weryfikacji. Okresowe raporty budowane są w
oparciu o rzetelnie zebrane dane oraz informacje przekazywane przez osoby zarządzające
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Grupie.
Dział Księgowy pod nadzorem Głównej Księgowej Spółki Grupy Nokaut S.A. odpowiedzialny jest za
sporządzanie sprawozdań finansowych. Pracę Działu Księgowego nadzoruje powołany w Spółce
Dyrektor Finansowy.
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Dla właściwej kontroli i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych, Spółka przekazuje sporządzone skonsolidowane oraz jednostkowe roczne sprawozdania
finansowe do badania przez biegłego rewidenta wybranego wcześniej Uchwałą Rady Nadzorczej.
Przeglądowi przez biegłego rewidenta poddawane są natomiast jednostkowe oraz skonsolidowane
półroczne sprawozdania finansowe.

IV. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu
Struktura Akcjonariatu Spółki Grupa Nokaut S.A uwzględniająca co najmniej 5% w ogólnej liczbie
głosów na dzień 31.12.2012 roku i na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia:

AKCJONARIUSZ
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LICZBA AKCJI

UDZIAŁ
LICZBA GŁSÓW
W KAPITALE
NA WALNYM
ZAKŁADOWYM (%) ZGROMADZENIU

UDZIAŁ W OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW NA
WALNYM
ZGROMADZENIU (%)

Michał Jaskólski*

1 375 000

18,18%

1 375 000

18,18%

Wojciech Czernecki*

1 375 000

18,18%

1 375 000

18,18%

Investor Private Equity FIZ
Aktywów Niepublicznych

987 500

13,06%

987 500

13,06%

Sui Generis Investments
Ltd. (wspólnikiem spółki jest
Dariusz Piszczatowski)

710 700

9,40%

710 700

9,40%

* liczba akcji posiadana bezpośrednio oraz pośrednio, uwzględniająca udziały w spółce Calvin Management Limited,
której wspólnikami są Michał Jaskólski (50% udziałów) oraz Wojciech Czernecki (50% udziałów).

W związku z emisją 1 700 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 groszy każda, Spółka Grupa
Nokaut S.A. skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o podwyższenie
kapitału Spółki z 586 400,00 złotych do 756 400,00 złotych. Dnia 20 marca 2012 roku Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie informujące o dokonanym wpisie wnioskowanej
zmiany.
Emitent, informował o zmianie w kapitale zakładowym poprzez raport bieżący nr 11/2012 w dniu 21
marca 2012 roku.
Spółka, informowała kolejno poprzez raporty bieżące nr 13/2012 z dnia 23 marca 2012 roku, 14/2012
z dnia 23 marca 2012 roku, 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku o otrzymanych oświadczeniach w
trybie art. 69 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku mówiących o zmianie udziału Akcjonariusza
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w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z dokonanym podwyższeniem
kapitału.
Natomiast na mocy otrzymanych zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku poprzez raporty bieżące nr 28/2012 z dnia 12 czerwca 2012
roku oraz 39/2012 z dnia 10 września 2012 roku Emitent wskazywał zmiany zachodzące w stanie
posiadania Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów.
Treści raportów wskazujące zachodzące zmiany dostępne są na korporacyjnej stronie internetowej
Emitenta w zakładce Relacji Inwestorskich.

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Zgodnie z wiedzą Spółki Grupa Nokaut S.A, na dzień publikacji niniejszego oświadczenia nie ma
posiadaczy papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do
Spółki Grupa Nokaut S.A.
Wyemitowane akcje Grupy Nokaut S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Pozostają równe, a każda
akcja daje prawo wykonania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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VI. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu i w przenoszeniu prawa własności
papierów wartościowych

Akcjonariuszom Spółki Grupa Nokaut S.A. nie przysługują inne prawa głosu niż wynikające z
posiadanych akcji, przy czym nie mają miejsca żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.
Akcjonariusze posiadający akcje serii A, zobowiązali się w formie oświadczenia pisemnego do nie
zbywania posiadanych przez siebie Akcji Serii A przez okres 12 miesięcy od dnia przydziału Akcji
Oferowanych, z wyjątkiem akcji serii A będących przedmiotem sprzedaży w ofercie publicznej.
Akcjonariusze zobowiązali się do ograniczenia zbywalności posiadanych akcji, w następującym
zakresie:
1) nie sprzedawać którejkolwiek z posiadanych przez siebie akcji serii A, z wyjątkiem Akcji
Sprzedawanych, do upływu dnia następującego dwanaście miesięcy po dniu dokonania przydziału
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Akcji oferowanych w ofercie publicznej, z zastrzeżeniem, że sprzedaż akcji objętych zakazem
sprzedaży może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:
a) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Emitenta,
b) chęci zaspokojenia przez Akcjonariuszy, po zakończeniu Oferty wyłącznie, na rynku
wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na akcje serii A i C w Ofercie, pod warunkiem wyrażenia
zgody na taką transakcję przez Oferującego,
c) sprzedaży większościowego pakietu akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu.
d) wykonania zobowiązań poszczególnych akcjonariuszy wynikających z zawartych umów
2) nie obciążać ani nie rozporządzać akcjami, w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić
konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) akcji, a w szczególności do niezastawiania
akcji pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie.
Akcje serii A na okaziciela, które zostały objęte Ofertą, ale które nie zostaną zbyte w Ofercie albo nie
zostaną zaoferowane – w związku z decyzją Wprowadzających lub Wprowadzającego – o odstąpieniu
od Oferty lub o zmniejszeniu liczby oferowanych akcji, również podlegają zakazowi sprzedaży na
powyższych zasadach.
W odniesieniu do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki Grupa Nokaut S.A.
Akcjonariusze będący właścicielami akcji serii B obowiązani są przestrzegać warunków zawartych w
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umowach o ograniczeniu w rozporządzaniu akcjami (LOCK UP AGREEMENT). Na mocy postanowień
wspomnianych umów Akcjonariusze zobowiązują się między innymi nie sprzedawać którejkolwiek z
posiadanych przez siebie akcji serii B do dnia 31.12.2014 r. z uwzględnieniem zastrzeżeń
przedstawionych w treści umów.

VII. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd jest organem statutowym spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna („Spółka”), który pod
przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki i działa w jej imieniu na podstawie
Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwał
Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu, regulaminów innych organów Spółki w zakresie
uwzględniającym funkcję, rolę, działanie lub zaniechanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
jak również innych regulacji obowiązujących w Spółce.
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Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres
trzech lat. Skład ilościowy Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
Rada Nadzorcza Spółki także powołuje i odwołuje Członków Zarządu. Członkowie Zarządu wybierani
są na okres wspólnej kadencji. Jeżeli jednak w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano
wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa
równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni
są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest członek
zarządu działający samodzielnie. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej
uchwały wszystkich członków Zarządu. Jednocześnie Prokura może być odwołana w każdym czasie
poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z
członków Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje
Prezesowi Zarządu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Grupy Nokaut S.A.
uchwalany przez Radę.
W myśl Regulaminu Zarządu, Zarząd jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją
we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
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Zgromadzenia.
Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać
swe obowiązki z najwyższą starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru tej działalności.
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku, tak aby mogło się
odbyć nie później niż w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
b) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
c) prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w
sprawie podziałów zysku, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości
odpisów na fundusze celowe,
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e) prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Spółki oraz zamieszczanie na niej
informacji dotyczących Spółki i jej bieżącej działalności zgodnie z wymogami stawianymi
stronom internetowym spółek publicznych, od momentu uzyskania statusu spółki publicznej,
f) przekazywanie informacji i okresowych raportów Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz agencjom informacyjnym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, od momentu uzyskania statusu spółki publicznej,
g) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; czynności te wykonuje Prezes Zarządu lub
wskazany przez niego członek Zarządu,
h) niezwłoczne powiadamianie Rady Nadzorczej o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji
finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których Spółka jest stroną,
i) sporządzanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rocznego planu finansowego Spółki oraz
Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki
inwestycyjne.
Poza wyżej wymienionymi kompetencjami, w gestii uprawnień Zarządu leży także możliwość
ustanawiania Schematu Organizacyjnego Spółki oraz wyznaczanie dyrektorów i kierowników
poszczególnych działów, oddziałów i jednostek Spółki. Zarząd wykonuje funkcje przełożonego wobec
kierowników i dyrektorów poszczególnych działów, oddziałów i jednostek Spółki. W razie wątpliwości
przyjmuje się, że przełożonym pracownika jest Prezes Zarządu. Wewnętrzny podział kompetencji
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poszczególnych członków Zarządu jest dokonywany stosowną uchwałą Zarządu.
W

celu podejmowania wewnętrznych decyzji w

Spółce, każdemu członkowi

Zarządu

przyporządkowane są poszczególne działy i jednostki organizacyjne Spółki. Możliwe jest
podporządkowanie określonych jednostek lub działów Spółki całemu Zarządowi. Członka Zarządu
bezpośrednio właściwego i odpowiedzialnego za daną jednostkę organizacyjną Spółki, może w
przypadku nieobecności zastępować inny członek Zarządu.
Bezpośrednio właściwy i odpowiedzialny członek Zarządu zobowiązany jest dołożyć starań w celu
bieżącego informowania Zastępcy, w miarę możliwości i konieczności, o istotnych sprawach
jednostek organizacyjnych. Bezpośrednio odpowiedzialny członek Zarządu omawia sprawy jednostki
organizacyjnej z Zastępcą, dążąc przy tym do uzyskania zgodnego stanowiska. Jeśli osiągnięcie
zgodnego stanowiska nie jest możliwe, sprawę należy przedstawić całemu Zarządowi w celu podjęcia
uchwały. Podporządkowanie jednostek organizacyjnych poszczególnym członkom Zarządu nie
narusza odpowiedzialności członków Zarządu Spółki wynikającej ze Statutu, KSH oraz innych
przepisów prawa.
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Zarząd może powierzyć, w drodze uchwały, poszczególnym członkom Zarządu realizację oraz nadzór
nad sprawami będącymi w kompetencji Zarządu w ściśle oznaczonym zakresie. Członek Zarządu
odpowiedzialny za powierzone zadania składa Zarządowi pisemne sprawozdanie z wykonanych
zadań, nie rzadziej niż raz na 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony
do 45 dni.
Zarząd ustala termin i miejsce Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Statutem, tak aby umożliwić udział w posiedzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy Spółki.
Do uprawnień Zarządu należy udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw.
Prezes Zarządu powinien w taki sposób sporządzić plan urlopów i dłuższych wyjazdów służbowych
członków Zarządu, bądź w taki sposób zorganizować plan posiedzeń Zarządu, aby Zarząd był zawsze
zdolny do podejmowania uchwał.
Każdy członek Zarządu prezentuje na posiedzeniach Zarządu ważne kwestie dotyczące
podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych Spółki i poddaje je pod dyskusje oraz uchwały.
Każdy członek Zarządu jest uprawniony w granicach wynikających z KSH, Statutu Spółki, Regulaminu
Zarządu oraz innych Regulaminów Spółki do podejmowania decyzji w sprawach jednostek
organizacyjnie mu podległych. Jednocześnie, każdy członek Zarządu jest uprawniony do udzielania
wskazówek dotyczących zarządzania również jednostkom organizacyjnym podległym innym
członkom Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki. W takim przypadku członek Zarządu jest
obowiązany poinformować członka Zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za daną jednostkę
organizacyjną o udzielonych wskazówkach.
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Zarząd Spółki jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej sprawozdań szczegółowo określonych
w Statucie lub Regulaminach innych organów Spółki.

Zarząd powinien również, na żądanie

uprawnionego organu Spółki, składać mu sprawozdania niezbędne temu organowi do prawidłowego
wykonywania jego zadań.
Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub
wykupie akcji. Zgodnie z przepisami prawa zawartymi w KSH we wspomnianej kwestii decyzje
podejmuje walne zgromadzenie.

VIII. Zasady zmiany Statutu Spółki Grupa Nokaut S.A.

Zgodnie z art. 430 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Nokaut S.A. dokonuje zmian w Statucie
poprzez podjęcie stosownej uchwały. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole
sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. W protokole stwierdza się prawidłowość
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zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy
każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”
oraz zgłoszone sprzeciwy.
Uchwaloną zmianę w Statucie Zarząd Grupy Nokaut S.A. zgłasza do Sądu Rejonowego, nie później jak
trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

IX. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień
oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie
Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, który szczegółowo określa zasady i tryb posiedzeń
Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut S.A., zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone
na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
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Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad tego zgromadzenia.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego
obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w
postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należytym
rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne
istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady
Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione przed Walnym
Zgromadzeniem, czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny z
uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
Obsługę techniczną i organizacyjną obrad Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. Zarząd
zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia
Wniosku przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału Zakładowego.
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Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad
okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu na salę obrad oraz
odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego
reprezentacji lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jaki i jego
pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inna osoba przez niego
wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba
wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 - 4023 kodeksu spółek handlowych oraz
stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu
uczestników jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu
akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Na

wniosek

akcjonariuszy

posiadających

jedną

dziesiątą

część

kapitału

zakładowego

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym
celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej
komisji. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej
osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa, w drodze uchwały powziętej
zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie
dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Osoba zainteresowana może
odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o
dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną
większością głosów oddanych.
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Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród zgłoszonych przez uczestników
Walnego Zgromadzenia kandydatów, do obowiązków której należy czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem każdego glosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne
Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia pokreślonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze w spółce publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia pokreślonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na dwadzieścia jeden
dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci
elektronicznej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
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wykorzystaniu

środków

komunikacji

elektronicznej

projekty

uchwał

dotyczące

spraw

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty
uchwał.
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej
kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod
rygorem nieważności. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego
oświadczenie złożone na piśmie.
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady
Walnego Zgromadzenia.
Dokładnie sprecyzowany sposób działania Walnego Zgromadzenia wraz z jego zasadniczymi
uprawnieniami oraz prawami akcjonariuszy zawiera przyjęty Regulamin Wlanego zgromadzenia
Spółki Grupa Nokaut S.A., który Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce „Relacje
Inwestorskie”

X. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego
organów zarządzających i nadzorujących Spółki Grupa Nokaut S.A. oraz zasady
ich działania oraz ich komitetów
Zakres kompetencji, obowiązków i uprawnień oraz zasady funkcjonowania organów zarządzających
oraz nadzorujących określono w Statucie, Regulaminie Zarządu Spółki Grupa Nokaut S.A. oraz
Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, których treść dostępna jest na stronie internetowej Spółki w
sekcji Relacje Inwestorskie.
Zarząd jest organem zarządzającym spółki Grupa Nokaut S.A., który pod przewodnictwem Prezesa
Zarządu kieruje działalnością Spółki i działa w jej imieniu.
W roku obrotowym 2012 w skład osobowy Zarządu Spółki wchodzili:
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Wojciech Czernecki – Prezes Zarządu
Michał Jaskólski – Wiceprezes Zarządu.
Na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia Zarząd Spółki pracuje w poniższym składzie:
Wojciech Czernecki – Prezes Zarządu
Michał Jaskólski – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Topczewski – Członek Zarządu.

Emitent informował poprzez raport bieżący, iż w dniu 11 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki
podjęła uchwałę nr 2/2013 na mocy której powołano Pana Sławomira Topczewskiego w skład
Zarządu Spółki, powierzając mu z dniem 01 lutego 2013 roku funkcję Członka Zarządu.
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Zgodnie z zapisanymi postanowieniami Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać
majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać swe obowiązki z najwyższą
starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru tej działalności. Reprezentuje Spółkę we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku, tak aby mogło się
odbyć nie później niż w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
b) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
c) prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w
sprawie podziałów zysku, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości
odpisów na fundusze celowe,
e) prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Spółki oraz zamieszczanie na niej
informacji dotyczących Spółki i jej bieżącej działalności zgodnie z wymogami stawianymi
stronom internetowym spółek publicznych, od momentu uzyskania statusu spółki publicznej,
f) przekazywanie informacji i okresowych raportów Giełdzie Papierów Wartościowych w
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Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz agencjom informacyjnym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, od momentu uzyskania statusu spółki publicznej,
g) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; czynności te wykonuje Prezes Zarządu lub
wskazany przez niego członek Zarządu,
h) niezwłoczne powiadamianie Rady Nadzorczej o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji
finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których Spółka jest stroną,
i) sporządzanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rocznego planu finansowego Spółki oraz
Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki
inwestycyjne.
Członek Zarządu Spółki powinien uchylić się od działań nielojalnych wobec Spółki, zmierzających
wyłącznie do uzyskania przez niego jakichkolwiek korzyści. Członek Zarządu jest zobowiązany
poinformować na piśmie organ wskazany w Statucie o każdej swojej działalności, która może być
uznana za naruszenie zakazu konkurencji. Zezwolenia na wykonywanie działalności konkurencyjnej
udziela w imieniu Spółki Rada Nadzorcza w formie pisemnej.

WWW.GRUPANOKAUT.PL

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A..

Organem nadzorczym Spółki Grupa Nokaut S.A. jest Rada Nadzorcza. Członkowie Rady Nadzorczej
powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, na kadencję wynoszącą pięć lat.
Rada Nadzorcza Spółki Grupa Nokaut S.A. w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz na dzień
publikacji niniejszego Oświadczenia funkcjonuje w składzie:
- Dariusz Piszczatowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Marczuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Brzoska - Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Wężyk - Członek Rady Nadzorczej
- Michał Meller - Członek Rady Nadzorczej.
W roku obrotowym 2012 w składzie Rady Nadzorczej nie zachodziły żadne zmiany.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji
ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na
kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
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Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego
Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w
zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej oraz
poszczególnych jej członków, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.
Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub
zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat ani inna osoba
podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
obrotowym. Szczegółowy sposób zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa
Regulamin Rady Nadzorczej.
Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
a) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków
zatrudnienia każdego członka Zarządu,
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b) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
c) uchwalanie regulaminu Zarządu,
d) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości,
e) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę
przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w wybranych sprawach
dotyczących spółki zależnej.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz
odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak
uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem,
że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety. W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza
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powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji. Rada Nadzorcza może
powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy pomocnicze i opiniotwórcze
Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia w ramach Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Nokaut S.A. nie zostały ustalone komitety.
W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, nie jest koniecznym
powoływanie wyodrębnionego Komitetu Audytu. Walne Zgromadzenie postanowiło powierzyć
kompetencje Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.

Wojciech Czernecki

Michał Jaskólski

Sławomir Topczewski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu
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