Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego
Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym
Uchwałą Rady GPW z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW 2016” (Dobre Praktyki, DPSN) i zostały opublikowane na stronie internetow ej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie (http://corp-gov.gpw.pl) i na stronie Spółki w zakładce „Relacje
inwestorskie”. Spółka nie przyj ęła do stosowania innych zasad ładu korporacyjnego, niż wskazane
powyżej.
Zarz ąd Spółki działając na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawi e S.A. informuje, że Spółka nie stosuje następujących rekomendacji i zasad Dobrych P rak tyk
Spółek Notowanych na GPW 2016:
III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej struktu rze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w
poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek o rg anizacyjnych nie jest
uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
Komentarz spółki: Z uwagi na rozmiar i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną, w Spółce
nie będą wyodrębnione specjalne jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych
systemach i funkcjach, tj. jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje
audytu wewnętrznego.
VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów
przyjętej polityki wynagrodzeń.

Oświadczenie
o stosowaniu Ładu
Korporacyjnego

powinno wynikać z

Komentarz spółki: Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń. Zas ady wynag radzania i
wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie Członków
Zarz ądu jest przedmiotem negocjacji. Natomiast ustalenie wynag rodzeń członków Rady Nadzorczej
należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynag rodzenia powinna być uzależniona od
zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom organów
nadzorujących i zarządzających Spółki. Informacje o wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki
są przedstawiane w raportach rocznych.
VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i
długoterminowymi, długoterminowymi interes ami i wynikami, a także powinna uwzględniać
rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Komentarz spółki: W Spółce nie przyjęto formalnej polityki wynagrodzeń.
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I.Z.1.15. informację zawierając ą opis stosowanej przez spółkę polityki
różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych
menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie
zawodowe, a także wsk azywać c ele s tosowanej polityki różnorodności
i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie
opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej
stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
Komentarz spółki: W Spółce nie została opracowana sformalizowana
polityka
różnorodności. Głównymi kryteriami wyboru sprawujących
kluczowe funkcje w Spółce jak i w odniesieniu do władz Spółki powinny być
umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandyda ta do sprawowania
danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny
stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. W realizowanej polityce
kadrowej, w tym w procesie rek rutacji, oceny wyników pracy i awansu
Spółka uwzględnia
również takie elementy różnorodności jak
wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe uznając różnorodność i
równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i
utrzymać utalentow anych pracowników oraz wykorzystać ich potencjał
zawodowy
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego
zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego
zgromadzenia.
Komentarz spółki: Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia.
W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego
oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Spółka
w przyszłości rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub
wideo.
Komentarz spółki: Mając na uwadze możliwe korzyści oraz ryzyka związ ane
z koniecznością spełnienia zastrzeż eń prawnych, wyma gań technicznych
oraz kwestie ekonomiczne, Spółka nie zdecydowała się na rejestrację i
publikację zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio
lub wideo.
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach
nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady
nadzorczej.
Komentarz spółki: Zgodnie z rekomendacją V.R.1. Członkowie Zarządu
Spółki są ograniczeni w zakresie podejmowania decyzji i zasiadania w
organach, które stanowi konflikt interesów.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zas ady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie
ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio
prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zap ewnioną
możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu
audytu.
Komentarz spółki: Ze względu na rozmiar i struktu rę organizacyjną za
zadania związane z zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i
compliance odpowiada Zarząd Spółki.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audy tu wewn ętrznego
i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają
zasady
niezależności
określone
w
powszechnie
uznanych,
międzynarodowych
standardach
praktyki
zawodowej
audytu
wewnętrznego.
Komentarz spółki: W Spółce nie wyznaczono osoby kierującej funkcją
audytu.
IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych
zgromadzeniach.
Komentarz spółki: Spółka będzie na bieżąco udzielała odpowiedzi na
pytania ze strony mediów dotyczące obrad walnego zgromadzenia. W
walnych zgromadzeniach Spółki uczestniczą osoby uprawnione i
obsługujące walne zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji
bieżących
i okresowych, określają wykonanie nałożonych na spółki publiczne
obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw
będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na tem at
polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego
z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia,
ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników
wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu
rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o
podobnym charakterz e – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej
w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i
kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
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4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego
nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji
jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki: W Spółce nie przyjęto formalnej polityki wynagrodzeń.
Spółka będzie informować o ewentualnym rozpoczęciu stosowania Dobrych
Praktyk, których wcześniej nie przestrzegała, w trybie raportów bieżących

Inne informacje
Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej HubS tyle S.A.
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
HubStyle S.A. aby zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy
funkcjonującymi w ramach struktury komórk ami posługuje się odpowiednio
dostosowanym do potrzeb systemem kontroli wewnętrznej.
W zakresie prowadz enia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
które w sposób jasny i rzetelny obrazują sytuacj ę majątkową Spółki oraz
Grupy HubStyl e S.A., Emitent posiada dokumentację opisującą przyjęte
zasady rachunkowości. Dokumentacja zawiera p rzed e wszystkim metody
określając e wycenę ak tywów i pasywów oraz ustalenie wyniku
finansowego, reguluje takż e sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
określa system ochrony danych.

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 w ybran ego wcześniej Uchwałą Rady
Nadzorcz ej. Przeglądowi przez biegłego rewidenta poddawane są
natomiast jednostkowe oraz skonsolidowane półroczne sprawozdania
finansowe.
Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Poniższa tabela przedstawia liczbę akcji będących w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących na dzień przekazania sprawozdania.

Imię i nazwisko
Wojciech Czernecki
Maciej Filipkowski
Rafał Brzoska

Funkcja
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Liczba akcji
10 109 580
1 081 000
957 773

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wa rtościowych, które dają
specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Specjalne uprawnienia kon trolne nie występują. Wy emitowane a kcje
HubStyle S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Pozostają równe, a każda
akcja daje prawo wykonania jednego głosu na Walnym Zg romadzeniu
Spółki.

Przyjęte zasady stosowane są w sposób ciągły pozwalający zapewnić
porównywalność.

Wskazanie wszelkich ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu i w
przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych

Celem zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych Spółki z Grupy prowadzą księgi rachunkowe w sys temie
informatycznym, w ramach k tórego stosuje się funkcyjne og raniczenia
dostępu, w tym dostęp hasłowy.

Akcjonariuszom HubStyle S.A. nie przysługują inne prawa głosu niż
wynikające z posiadanych akcji, przy czym nie mają miejsca żadne
ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej regulują także przyjęte Proc edury
określając e 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 HubS tyle S.A.
zatwierdz ają sporządzone raporty okresow e, uprzednio poddając je
stosownej weryfika cji. Okresowe raporty budowane s ą w oparciu o
rzetelnie zebran e dane oraz informacje przek azywan e przez osoby
zarządzające poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Grupie.

Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub
wykupie akcji
Zarz ąd jest org anem sta tutowym spółki dominującej HubStyle S.A., który
pod przewodnictwem Prezesa Z arz ądu kieruje działalnością Spółki i działa w
jej imieniu na podstawie Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Statutu
Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwał Rady Nadzorczej,
Regulaminu
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Zarz ądu, regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym funkcję, rolę, działanie lub
zaniechanie Zarz ądu lub poszczególnych jego członków, jak również innych regulacji obowiązujących w
Spółce.
W myśl Regulaminu Zarządu, Zarząd jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezen tującym ją
we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgromadz enia. Szczegółowe zas ady funkcjonowania Zarządu ok reśla Regulamin Zarządu HubS tyle S.A.
uchwalany przez Radę Nadzorczą.
Zarz ąd Spółki obowiązany jest zarządzać m ajątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wy konywać
swe
obowiązki
z
najwyższą
starannością,
wynikającą
z profesjonalnego charakteru tej działalności.
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Z gromadz enia co najmniej raz w roku, tak aby mogło się odbyć
nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
b) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzenia na zasadach określonych bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa,
c) prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d) przedkładanie Radzie Nadzorcz ej 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) przekazy wanie informacji i okresowych raportów Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz ag encjom 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 takż e możliwość
ustanawiania Schematu Org anizacyjnego Spółki oraz wyznaczanie dyrektorów i kierowników
poszczególnych działów, oddziałów i jednostek Spółki. Zarząd wykonuje funkcje przełożonego wobec
kierowników i dyrek torów poszczególnych działów, oddziałów i jednostek Spółki. W razie wątpliwości
przyjmuje się, że przełożonym pracownika jest Prezes Zarządu. Wewnętrzny podział kompetencji
poszczególnych członków Zarządu jest dokonywany stosowną uchwałą Zarządu.
Zarz ąd HubStyl e S.A. nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zgodnie z przepisami prawa zawa rtymi w KSH we wspomnianej kwes tii decyzje podejmuje walne
zgromadzenie.
Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta
Sta tut Spółki może być zmieniony w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwaloną zmianę w
Sta tucie Za rząd HubStyle S.A. zgłasza do Sądu Rejonowego, nie później jak trzy miesiące od dnia
powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjona riuszy
i sposobu ich wykonywania
Walne
Zg romadzenie
akcjonariuszy
obraduje
według
zasad
określonych
w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, któ ry
szczegółowo określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zg romadzenia HubStyle S.A., zarówno
zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. Zasady działania Walnego Zgromadzenia są regulowane przez
Kodeks spółek handlowych.
Zwyczajne W alne Z gromadzenie zwołuje Z arz ąd. Żądanie zwołania W alnego Z gromadzenia o raz
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 roz eznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia prz ez Walne Zg romadzenie
oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią
Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie
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opinii za uzasadnione przed Walnym Zgromadzeniem, w
umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich
z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.

czasie
oceny

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek
handlowych, Ustawa o Obrocie, Ustaw a o Ofercie oraz Statut.
W szczególności:
•

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentując y co najmniej jedną
dwudziestą
kapitału
zakładowego
mogą
żądać
zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Z gromadz enia i umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

•

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
Zgromadz eniu 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 rep rez entacji 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.

•

• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentując y co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia pokreślonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadz enia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Z gromadz enia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotycząc ej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci
elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze w spółce publicznej reprez entujący 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 Zgromadz enia. Żądanie powinno
zawiera ć 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 Zg romadzenia
zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zg romadzenia 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.
• Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
• Dokładnie
sprecyzowany
sposób
działania
Walnego
Zgromadzenia
wraz
z jego zasadniczymi uprawnieniami oraz prawami akcjonariuszy zawiera przyjęty Regulamin
Walnego zgromadz enia HubStyle S.A., który Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej w
zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału
zakładowego
reprezentow anego
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
Zgromadz eniu 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
Zgromadz eniu. Osoba zainteresowan a może odwołać się od decyzji
komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zg romadzenie podejmuje
decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym
Zgromadz eniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów
oddanych.
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Zarząd

W 2015 r. miały miejsce następujące zmiany w Zarządzie:

Skład osobowy Zarządu Spółki

W dniu 29 stycznia 2015 roku Zarząd Emitenta poinformował o rezygnacji Prezesa Za rządu Pana
Michała Jaskólskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 28 stycznia 2015 roku. Informację
przekazano w raporcie bieżącym nr 2/2015.

Na dzień sporządzania sprawozdania Zarząd HubStyle S.A. jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzą:
Monika Englicht, Prezes Zarządu
Posiada
szeroką
wiedzę
na
temat
e-commerce
oraz
sekto ra
modowego,
a także olbrzymie oświadczenie zdobyte w takich spółkach jak: Diva Central & Eastern Europe,
Ultimate Fashion Ltd oraz Atlantic Co Ltd. Odpowiadała m.in. za wdrożenie stra tegii biznesowych,
przygotowanie i wprow adzenie nowych kolekcji, otwa rcia sklepów, czy proces za kupowy. Jako Prezes
Zarz ądu HubStyle odpowiada m.in. za rozwój marki Sugarfree i wykorzystanie potencjału szybko
rozwijającego
się
segmentu
modowego
oraz
rynku
e-commerce.
Wojciech Patyna, Wiceprezes Zarządu
Posiada
duże
doświadczenie
w
sektorz e
e-commerce
(b ranża
fashion)
oraz
w zarządzaniu projektami i zespołami IT. Pełnił funkcję dyrekto ra za rządzając ego w Baobaz Polska,
gdzie realizował projekty dla dużych, międzynarodowych firm (w tym z branży e-commerce oraz
fashion, jak: LPP, Moss Bross), wykorzystujących zaawansowane i nowatorskie rozwiązania IT.

W dniu 29 stycznia 2015 roku Zarząd Spółki poinformował o rezygnacji Członka Zarządu, Pana Patryk a
Kitowskiego
z
pełnionej
przez
niego
funkcji
z
dniem 28
stycznia
2015
r.
Informację
przekaz ano
w
raporcie
bieżącym
nr 3/2015.
29 stycznia Zarząd Spółki poinformował o podjęciu przez Radę Nadzorcz ą uchwały w sprawie ustalenia
składu Zarządu (uchwała nr 2/2015) oraz uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorcz ej do
Składu Zarządu Spółki (uchwała nr 3/2015). Informację przekazano w raporcie bieżącym nr 4/2015.
• Zgodnie
z
uchwałą
2/2015
od
dnia
29 stycznia
2015
31 marca 2015 roku w skład Zarządu Spółki wchodził jeden członek Zarządu.

roku

do

dnia

• Zgodnie
z
uchwałą
3/2015
od
dnia
29 stycznia
2015
roku
do
dnia
31 marca 2015 roku członek Rady Nadzorcz ej Wojciech Czern ecki został delegow any do składu
Zarządu, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.
2 kwietnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której do składu Zarządu Grupy Nokaut
S.A. (obecnie HubStyl e S.A.). powołano Pana Patryk a Kitowskiego powierzają c mu funkcję Prez esa
Zarządu. Informację przekazano w raporcie bieżącym nr 10/2015.
3 maja 2015 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prez esa Za rządu panią Monikę Englicht, która
objęła funkcję 1 czerwca 2015. Panu Patrykowi Kitowskiemu, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu
powierzono funkcję Członka Zarządu. Informację przekazano w raporcie bieżącym nr 19/2015.
24 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu z dniem
1 lipca 2015 r. na stanowisko Wiceprezesa Za rządu pana Wojciecha Patynę. Informację przekazano
raportem bieżącym nr 24/2015.
Z dniem 30 czerwca Członek Za rządu Pan Patryk Kitowski złożył rezygnację ze sprawowan ej przez
niego funkcji. Informację przekazano w raporcie bieżącym nr 31/2015.
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Wielkość wynagrodzeń

Imię i nazwisko

Wynag rodzenie osób wchodzących w skład Zarządu HubS tyle S.A.
pobierane w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:
Wyszczególnienie [tys. zł]

Wojciech Czernecki
Krzysztof Rąpała

Funkcja
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2015

2014

A. Wynagrodzenia wypłacone

269,5

419

Rafał Brzoska

Członek Rady Nadzorczej

I. Zarząd Emitenta

241,5

390

Michał Meller

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Filipkowski

Członek Rady Nadzorczej

Monika Englicht

126

Wojciech Patyna

72

Michał Jaskólski

11,5

Kitowski Patryk

Wojciech Czernecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
138

32

48

0

204

28

29

Wojciech Czernecki

7

6

Rafał Brzoska

4

4

Sławomir Topczewski
II. Rada Nadzorcza Emitenta

Marcin Wężyk

1

Krzysztof Rąpała, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent
Wydziału
Prawa
i
Administracji
Uniwersytetu
Jagi ellońskiego
w Krakowie. Od 2012 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę
Radców
Prawnych
w
Krakowie.
Prawnik
zarządz ający
i założyciel Kancelarii RĄPAŁA w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w
warszawskich i krakowskich kancela riach prawnych. Za wodowo związany między innymi z podmiotami
z branży deweloperskiej, budowlanej oraz telekomunikacyjnej. Od września 2014 r. Przewodniczący
Rady Nadzorczej Telkom – Telos S.A. w Krakowie.

Michał Meller

6

5

Marcin Marczuk

1

7

Dariusz Piszczatowski

1

Maciej Flipkowski

4

Krzysztof Rąpała

6

W 2010 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersy teci e Gdańskim na kierunku Ekonomia. Posiada
wieloletnie doświadczenie menedżerskie oraz szeroką wiedzę z obszaru planowania strategicznego,
zarządzania rozwojem biznesu i marketingu internetowego. Od kilkunastu lat związany z branżą
e-commerc e.
Pierwsz e
doświadczenia
zawodowe
(2001–2004)
zdobywał
w firmie Twoja-Firma.pl, której był współzałożycielem. W latach 2004 – 2005 współpracował ze spółką
Bankier.pl S.A. W latach 2004 – 2006 prowadził własną działalność gospodarczą pod nazwą ONE
VISION. Jest jednym ze współzałożycieli spółki Grupa Nokaut S.A., w której w latach 2006 – 2013 pełnił
obowiązki Prezesa Z arządu. Jes t również jednym ze współzałożycieli spółki Morizon S.A., gdzie od 2010
r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej. W okresie 2008 – 2009 pełnił funkcję członka Rady
Nadzorczej spółki SklepyFirmowe.pl Sp. z o.o.

5

Informacje na temat wynagrodzenia pozostałych kluczowych pracowników
zostało ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza
Skład osobowy Rady Nadzorczej
Na dzień sporządzania sprawozdania skład Rady Nadzorczej HubStyle S.A.
wyglądał następująco:
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Rafał Brzoska, Członek Rady Nadzorczej

Opis działania Rady Nadzorczej

Od 1999 roku związany z branżą intern etową i pocztową. Twórc a, akcjonariusz i prezes zarz ądu Grupy
Integ er.pl, notowanej na GPW i będąc ej największym, niezależnym operatorem pocztowym w Polsce,
głównym konkurentem Poczty Polskiej. Doświadczony menedżer, specjalizujący się
w nowopowstających rynkach o dużym potencjale wz rostu, nag rodzony tytułem M enedżera Roku
przez Korporację Absolwentów Akad emii Ekonomicznej w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału
Zarz ądzania
i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji
ustala Walne Zg romadzenie w drodze uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na
kadencję wynoszącą pięć lat. M andat członka Rady Nadzorcz ej wygas a najpóźniej z dniem odbycia
Walnego Zg romadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych,
Sta tutu Spółki, uchwał Walnego Zg romadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminów
pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady
Nadzorcz ej 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.

Michał Meller, Członek Rady Nadzorczej
Od 2009 roku jest członkiem zarządu Domu Inwestycyjnego Vestor S.A. (dawniej Dom Inwestycyjny
Investors S.A.), a od 2004 roku pełni funkcję wiceprezesa zarz ądu FAS Polska. W latach 1991 – 2004
pracował na rz ecz takich instytucji, jak: Coopers&Lybrant, Fundacja Cas e, Fundacja Eduk acji
Ekonomicznej,
Bank
of
America,
a
takż e
prowadził
działalność
doradczą
w obszarze współorganizowania finansowania kapitałowego. Ukończył studia w USA na Uniwersytecie
Minnesoty.
Maciej Filipkowski, Członek Rady Nadzorczej
Absolwent studiów MBA uczelni INSEAD w Fontainebleau w e Francji (ukończył w 2002 r.). Wcześniej,
kontynuował
edukację
wyższą
kolejno
w Suffolk County Community College (ukończył w 1993 r.) oraz Hofstra University w Nowym Jorku
(ukończył w 1995 r.). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie, związane z za rządzaniem
obszarem sprzedaży B2C i B2B oraz marketingu i rozwoju produktu w międzynarodowych koncernach.
W latach 1991-2016 pracował dla instytucji tj.: Radio Shack (Tandy Corporation) w Nowym Jorku,
Blockbuster (Gemini), Disney (Imperial Entertainment), Dell, Samsung Electronics.
W 2015 r. miała miejsce następująca zmiana w Radzie Nadzorczej:
W dniu 25 marca Za rząd Spółki poinformował o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Pana
Krzysztofa Rąpałę do składu Rady Nadzorczej Spółki. Informację przekazano w raporcie bieżącym nr
7/2015.

Do kompetencji Rady Nadzorcz ej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: a)
powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie w ysokości wynagrodzenia i wa runków zatrudnienia
każdego członka Zarządu,
a) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
b) uchwalanie regulaminu Zarządu,
c) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości,
d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem
przewyższającą równowartość 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

na kwotę

Ponadto
do
kompetencji
Rady
Nadzorczej
należy
w yrażanie
zgody
w wybranych sprawach dotycz ących spółki zależnej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na
posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni. We wszystkich spraw ach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyją tkiem
wyboru Przewodniczącego i Wiceprz ewodniczącego Rady Nadzorcz ej, powołania członków Zarządu
oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta
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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
Nadzorcz ej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza może ustanawiać
komitety. W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje
i odwołuje jego członków, a także ok reśla sposób jego org anizacji. Rada
Nadzorcza może powoływać komitety stał e lub ad hoc, działające jako
kolegialne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorcz ej. Na dzień
publikacji niniejszego oświadczenia w ramach Z arządu i Rady Nadzorczej
Spółki 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 Zg romadzenie postanowiło
powierzyć kompetencje Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
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)
21.03.2016 r.
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