OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019
ROKU
1. Określenie stosowanego zbioru zasad.
W roku obrotowym 2019 Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" („DPSN 2016”) uchwalonym na mocy
Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 października 2015 roku. Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
2016" jest publicznie dostępny na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobrepraktyki.
2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Spółkę stosowane wraz ze
wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie stosowania danej zasady oraz w
jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady
lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady
w przyszłości.
Intencją Zarządu jest by Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż z uwagi na zakres własnych kompetencji posiada ograniczony
wpływ na możliwość wdrożenia wszystkich zasad ładu korporacyjnego przez osoby lub podmioty,
których zasady te dotyczą i w związku z tym nie może zagwarantować, że zasady będą przestrzegane
przez osoby lub podmioty, na zachowanie których Zarząd ani Spółki nie ma wpływu.
Zarząd czyni i będzie czynił starania, aby podmioty te przestrzegały wszystkich Zasad Ładu
Korporacyjnego.
W 2019 roku Spółka nie stosowała 2 rekomendacji DPSN 2016: VI.R.1., VI.R.2.
W 2019 roku Spółka nie stosowała 7 zasad szczegółowych DPSN 2016: I.Z.1.20., II.Z.2., III.Z.2.,
III.Z.3., V.Z.6., VI.Z.1., VI.Z.2.
W 2019 roku w odniesieniu do Spółki nie miały zastosowania 3 rekomendacje: IV.R.2., IV.R.3.,
VI.R.3. oraz 4 zasady szczegółowe: I.Z.1.10., I.Z.2., II.Z.8., IV.Z.2.
Wyjaśnienia dotyczące niestosowanych lub nie mających zastosowania rekomendacji oraz zasad
szczegółowych DPSN 2016:
I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu,
oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co
najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Zasada nie dotyczy Spółki.
Komentarz Spółki: Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: Spółka nie prowadzi zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie
audio lub wideo.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40,
zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w

zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza
powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres
prowadzonej działalności.
Zasada nie dotyczy Spółki.
Komentarz Spółki: Spółka nie jest notowana w WIG20 ani w WIG40.
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: Regulacje wewnętrzne Spółki na tą chwilę nie przewidują takiego wymogu.
Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych w organach innych
spółek w ocenie Spółki nie stanowi zagrożenia dla rzetelności wypełnianych obowiązków dla
„Skotan” S.A.
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Zasada nie dotyczy spółki.
Komentarz Spółki: W Radzie Nadzorczej nie ma powołanego komitetu audytu, a zadania komitetu
zostały powierzone Radzie Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryteria
niezależności.
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a
także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu
audytu.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: Z uwagi na niewielki rozmiar funkcjonowania Spółka nie widzi potrzeby
wyodrębniania osoby odpowiedzialnej za zarządzania ryzykiem, audytem wewnętrznym i
compliance.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: Z uwagi na niewielki rozmiar funkcjonowania Spółka nie widzi potrzeby
wyodrębniania osoby odpowiedzialnej za zarządzania ryzykiem, audytem wewnętrznym i
compliance.
IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna
dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce
obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Zasada nie dotyczy Spółki.

Komentarz Spółki: Z uwagi na brak zgłaszanych oczekiwań akcjonariuszy oraz strukturę
akcjonariatu w ocenie Spółki nie jest uzasadnione przeprowadzanie WZA przy zastosowaniu
komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym.
IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę
są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów
prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza
następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.
Zasada nie dotyczy Spółki.
Komentarz Spółki: Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu
jedynie na rynku regulowanym w Polsce.
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie dotyczy Spółki.
Komentarz Spółki: Z uwagi na strukturę akcjonariatu w ocenie spółki nie widzi potrzeby
zapewniania transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść
w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub
możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania
członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej
konfliktem interesów.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych w zakresie konfliktów interesów.
W Spółce stosowana jest zasada wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w
rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z
przyjętej polityki
wynagrodzeń.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: Spółka nie posiada przyjętej w formie wyodrębnionego dokumentu polityki
wynagrodzeń. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu należy do kompetencji Rady
Nadzorczej Emitenta, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne
Zgromadzenie. Poziom wynagrodzenia członków Zarządu Spółki wiąże się z zakresem
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia
członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Zgodnie z nowelizacją
ustawy o ofercie publicznej (...), w 2020 roku Spółka przystąpi do opracowania polityki
wynagrodzeń spełniającej ustawowe wymogi, po czym zostanie ona przedstawiona Walnemu
Zgromadzeniu Spółki celem jej przyjęcia.
VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótkoi długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać
rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: Spółka nie posiada przyjętej w formie wyodrębnionego dokumentu polityki
wynagrodzeń. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu należy do kompetencji Rady
Nadzorczej Emitenta, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne
Zgromadzenie. Poziom wynagrodzenia członków Zarządu Spółki wiąże się z zakresem

odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia
członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Zgodnie z nowelizacją
ustawy o ofercie publicznej (...), w 2020 roku Spółka przystąpi do opracowania polityki
wynagrodzeń spełniającej ustawowe wymogi, po czym zostanie ona przedstawiona Walnemu
Zgromadzeniu Spółki celem jej przyjęcia.
VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego
funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.
Zasada nie dotyczy Spółki.
Komentarz Spółki: W Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać
poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej,
długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w
ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a
możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz Spółki: W Spółce nie funkcjonują systemy motywacyjne oparte na opcjach lub innych
instrumentach opartych na akcjach spółki.
3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających 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.
Zgodnie z wiedzą Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 15 maja
2020 r. akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki był:
- Pan Roman Krzysztof Karkosik, który posiadał bezpośrednio 4 803 427 akcji stanowiących
17,79% udziału w kapitale zakładowym, z których przysługiwało 4 803 427 głosów, stanowiących
17,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu „Skotan” S.A.
4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne.
5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy,
zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
W Spółce nie istnieją ograniczenia odnośnie możliwości wykonywania prawa głosu.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta.
W Spółce nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Emitenta.
7. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.
Sposób działania Walnego Zgromadzenia uregulowany jest w Statucie Spółki oraz Regulaminie
Walnego Zgromadzenia. W sprawach nie uregulowanych w/w regulacjami zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia „Skotan” S.A. oraz z zasadami Kodeksu Spółek
Handlowych:
1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni
przed terminem walnego zgromadzenia.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
1. datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
a)
prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia,
b)
prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
c)
prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
d)
sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o
formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania
spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
e)
możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej,
f)
sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
g)
sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej,
3. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 k.s.h.,
4. informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona
walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania
uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do
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porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
walnego zgromadzenia.
Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego
zgromadzenia:
ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie
głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub
rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem walnego zgromadzenia,
formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Jeżeli formularze z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie
internetowej, spółka wskazuje na stronie internetowej sposób i miejsce uzyskania
formularzy. W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu
akcjonariuszowi na jego żądanie. Formularze powinny zawierać proponowaną treść
uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać: identyfikację akcjonariusza oddającego głos
oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 k.s.h., złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy
głosujących przeciwko uchwale, zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania
w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. Projekty uchwał
proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały
powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady
Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od
zakończenia roku obrotowego. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w
Warszawie. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395
§ 1 K.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna
za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał, jeżeli przewiduje się
podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, innych materiałów, które mają
być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogólnej liczby głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą
wskazanym punkcie 5.Przewodniczącego tak zwołanego Walnego Zgromadzenia
wyznaczają akcjonariusze. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw, przysługuje również
Akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Żądanie
zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi na
piśmie lub być przesłane poczta elektroniczną. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania, sąd
rejestrowy może upoważnić akcjonariuszy występujących z żądaniem do zwołania

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyznaczając jednocześnie przewodniczącego
tego zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego
Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Porządek
obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20
(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad
oraz uzasadnienie. Żądanie powinno zostać zgłoszone na piśmie lub w formie
elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłoszone
później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia będzie
traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd powinien
niezwłocznie, nie później niż 18 dni przed terminem zgromadzenia, ogłosić zmiany w
porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie zmian następuje w
taki sam sposób jak zwołanie zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego
zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał
powinny być zgłaszane pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie
internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni ze świadectw tymczasowych
oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w
treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na
jego rachunku papierów wartościowych. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi
mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że
podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu
depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji na
okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie
akcji złożonych w spółce zgodnie z oraz wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni
przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot

prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą
walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać
udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni
przed datą walnego zgromadzenia. Wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego
podmiotem.
10. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
11. Poza akcjonariuszami i ich pełnomocnikami, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo
uczestniczyć:
a) z prawem zabierania głosu:
- członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym odniesienie się do
spraw znajdujących się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- goście (w tym doradcy i eksperci) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
z tym, że ich prawo do zabierania głosu może zostać przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia ograniczone do tych punktów porządku obrad, w związku z którymi zostali
zaproszeni,
- notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
b) bez prawa zabierania głosu:
- przedstawiciele mediów – o ile przedstawiciele mediów mający uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu zostaną zgłoszeni (imiennie) w terminie 2 dni roboczych przed dniem
Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu któregokolwiek z
akcjonariuszy wobec obecności przedstawicieli mediów, Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia nakazuje przedstawicielom mediów opuszczenie sali obrad
- pracownicy Spółki oraz obsługa techniczna i organizacyjna Walnego Zgromadzenia.
12. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca
nazwiska i imiona uprawnionych, ich miejsce zamieszkania liczbę, rodzaj i numery akcji
oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez co
najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz
lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy
oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad ze zwrotem kosztów
sporządzenia tych dokumentów. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.
13. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w
składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w
trakcie Walnego Zgromadzenia.
14. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły
rewident.
15. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie składają podpis na liście obecności
wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby wyznaczonej do rejestracji
przybywających akcjonariuszy i odbierają karty do głosowania lub urządzenia elektroniczne
służące oddawaniu głosu. Przedstawiciele akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu składają na ręce osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy
oryginały lub odpowiednio poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ich
umocowanie do reprezentowania akcjonariusza. Przedstawiciele osób prawnych
zobowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów wskazujących osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku, gdy akcjonariuszem bądź
pełnomocnikiem są zagraniczne osoby prawne, w których państwie siedziby nie są

16.

17.

18.

19.

20.

prowadzone odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego
podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby
prawnej. Akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do
przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W
przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu bądź osoba
przez niego wskazana. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne
Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia
obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek
innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem
liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez
przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po
wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek
akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na
tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru
jednego członka komisji.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują
surowsze warunki podejmowania uchwał. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub
Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
bezwzględną większością głosów.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie
zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.
Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje
od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z
posiadanych akcji. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika
z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków. Zasady o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się
do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie, pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający
prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i
nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. O
udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę
w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Jeżeli
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady
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nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do
reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu a pełnomocnik głosuje zgodnie z
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Oprócz spraw wymienionych jak wyżej uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne
sprawy określone w przepisach prawa i Statucie.
Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak
najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. Zgodnie z art. 24
Statutu „Skotan” S.A. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w
Warszawie.
Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych
podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek
możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie
może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła
wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak
zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla
akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym
trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga
udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.
Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru
przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć
merytorycznych lub formalnych. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia
sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez
uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy
mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać
rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania
protokołu walnego zgromadzenia.
Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej wymaga wyjaśnienia.
Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.
Obecni na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Rady nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni
goście (w tym doradcy i eksperci) powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie
niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać
uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być
dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna
wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny
niż wynikający z tych przepisów.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce
z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek
Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W
przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o
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udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji
na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z punktu 30. W dokumentacji
przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty
ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do
wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez
przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania
akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Porządek obrad winien zostać przyjęty w wersji podanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez zgody Walnego
Zgromadzenia zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. W sprawach
nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały. Wniosek o zwołanie Walnego
Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być złożone lub uchwalone,
chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z
prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał,
które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może
zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej
sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź
zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek
akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej
75% głosów walnego zgromadzenia.
Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia
sprzeciwu.
Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku
niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego
zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który
nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość
jej zaskarżenia.
Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne
oświadczenie.

8. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz
ich komitetów.
8.1 Skład osobowy.
Zarząd
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz do dnia publikacji
niniejszego raportu w skład Zarządu „Skotan” S.A. wchodzi Pan Jacek Kostrzewa pełniący funkcję
Prezesa Zarządu.
W 2019 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza
W 2019 roku Rada Nadzorcza składała się z pięciu osób.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz do dnia publikacji
niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się w sposób następujący:
1)
2)
3)
4)
5)

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Karina Wściubiak - Hankó– Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Agnieszka Zielińska - Dalasińska- Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Waldowska - Członek Rady Nadzorczej,
Jarosław Lewandrowski - Członek Rady Nadzorczej.

W 2019 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W roku obrotowym 2019 w obrębie Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety. Na mocy
art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach (…) pełnienie funkcji komitetu audytu zostało
powierzone Radzie Nadzorczej Spółki.
8.2 Zasady działania oraz kompetencje Zarządu Spółki.
Zasady działania oraz kompetencje Zarządu Spółki uregulowane są w Statucie Spółki oraz
Regulaminie Zarządu zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej.
Podstawowe zasady działania Zarządu:
1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania
Spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich
wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania
spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać
w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich
informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym
przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu
Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy
akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób
współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy
społeczności lokalnych.
3. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy
wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby
transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
4. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od
działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści
materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji
lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek
Zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu
rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej
informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić
tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
5. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej
dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

6. Członkowie zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie
interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych
procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia
efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać
wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników
ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z
pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w
podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
8. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków
Zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana
w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli
wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu znacznie się od siebie
różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
9. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie,
który powinien być jawny i ogólnie dostępny.
8.3 Podstawowe zasady działania Rady Nadzorczej.
Zasady działania oraz kompetencje Rady Nadzorczej Spółki uregulowane są w przepisach
powszechnie obowiązujących, jak również Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej,
udostępnionych do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Spółki. Rada Nadzorcza
składa się od pięciu do siedmiu członków. Wykonuje wszystkie funkcje nadzorcze i kontrolne
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W obrębie Rady mogą być powoływane komitety
do zadań szczególnych. Obowiązujące na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu
przepisy prawa oraz regulacje korporacyjne Spółki przewidują następujące zadania i zasady
funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki:
1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji
spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie,
aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
2. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie
zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w
stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać
swoje funkcje w radzie nadzorczej.
3. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane
w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek
komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych.
Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria:
1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej
wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego
Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki
z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący
do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego
organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;

3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki
lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych
stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc
właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu
nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub
jednostki z nią powiązanej lub
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem
zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia
firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu
zarządzającego Spółki;
8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki
dłużej niż 12 lat;
9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w
linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu
zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego
organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu
posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
W przypadku gdy na mocy art. 128 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach (…) pełnienie funkcji
komitetu audytu może zostać powierzone Radzie Nadzorczej Spółki powyższe zasady dotyczące
składu komitetu audytu stosuje się odpowiednio do Rady Nadzorczej Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby
otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych
sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną
działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
7. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować
pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
8. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady
nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym

9.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania
informacji od członków Rady Nadzorczej i ich upublicznienia.
Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie
rewidentów,
badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i
strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania
tych planów,
składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o
których mowa w ust. b oraz c.
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów
finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok
planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według
ostatniego bilansu,
powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie
zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych
powodów nie mogą działać.
ustalenie jednolitego tekstu Statutu.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub
jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania
wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.
11. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny
i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej
dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne
dla jego sytuacji materialnej.
12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie
przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno
stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej
wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków
Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z
członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna
być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego
ustalania.
13. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie
posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku
obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla
uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest
ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a spółką.
14. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia
nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej
funkcji.
15. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie
kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to
uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

8.4 Wykonywanie zadań komitetu audytu.
W roku obrotowym 2019, jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w obrębie Rady
Nadzorczej nie zostały powołane komitety do zadań szczególnych. Na mocy art. 128 ust. 4 pkt 4
ustawy o biegłych rewidentach (…) pełnienie funkcji komitetu audytu zostało powierzone Radzie
Nadzorczej Spółki.
Powierzenie Radzie Nadzorczej wykonywania obowiązków komitetu audytu nastąpiło z uwagi na
spełnienie poniższych ustawowych warunków:

Warunek

Próg minimalny

suma aktywów bilansu
(art. 128 ust. 4 pkt 4 lit a) 17 000
ustawy o biegłych rewidentach)
przychody
netto
ze
sprzedaży
towarów
i
produktów (art. 128 ust. 4 pkt
34 000
4 lit b) ustawy o biegłych
rewidentach)
średnioroczne zatrudnienie
w przeliczeniu na pełne etaty
(art. 128 ust. 4 pkt 4 lit c) 50 osób
ustawy o biegłych rewidentach)

Stan na koniec
danego
roku
obrotowego
(2019)

Stan na koniec
danego
roku
obrotowego
(2018)

4 893

6 850

4 443

32 osoby

3 499

44 osoby

Do ustawowych obowiązków 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 lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o
wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu 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 lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub
organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o
których mowa w pkt 5 i 6;
9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza zapoznaje się pisemnymi
informacjami firmy audytorskiej o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej,
w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki
w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności firmy
audytorskiej oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykonującej zadania Komitetu Audytu, za wyjątkiem Pani
Kariny Wściubiak-Hankó, spełniają kryteria członków niezależnych w rozumieniu ustawy o
biegłych rewidentach (…), jak również w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016.
Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają:
Pan Jakub Nadachewicz (ukończona Wyższa Szkoła Bankowości w Toruniu na Wydziale
Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Zarządzania i
Marketingu. Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Zarząd Unibax Sp. z o.o. W latach 2006-2007 pełnił
funkcję Wiceprezesa Zarządu „Unibax Włóknina" Sp. z o.o. a w latach 2007 - 2013 Prezesa
Zarządu „Unibax Włóknina" Sp. z o.o. Od 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu "Unipartner"
Sp. z o.o. Od 2010 r. pełnił funkcję Prezes Zarządu "Marqeen" Sp. z o.o. Od 2006 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Klubu Sportowego Toruń Unibax S.A. Od 2008 r. Członek
Rady Nadzorczej Garbarnia Skotan Sp. z o.o. Od 2011 r. Członek Rady Nadzorczej Gold
Investments Sp z o.o. i Skotan S.A. Od 2012 r. Prezes Zarządu Fundacji Haskala.
Pani Karina Wściubiak – Hankó (ukończone Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w
Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controlingu w Częstochowie. Swoje
doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A., a następnie w Skotan
S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do
dziś), Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była również
Prezesem Zarządu. Prezesem Alchemia S.A. jest od 2001 roku).
Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie
zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce UNIBAX Sp. z o.o. W
latach 2007 –2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki KREZUS SA. Jest
Członkiem Rady Nadzorczej spółki GOLD INVESTEMENT Sp. z o.o.).
Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Skotan S.A. posiada Pan Jakub
Nadachewicz (Technik Mechanizacji i Rolnictwa).
W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej poświęconych wykonywaniu obowiązków
komitetu audytu.
Rada Nadzorcza wykonująca obowiązki komitetu audytu opracowała Politykę wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych „SKOTAN” S.A. oraz Politykę
świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie dozwolonych usług niebędących
badaniem. Głównymi założeniami ww. polityk są: Procedura wyboru firmy audytorskiej, Polityka
świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem i Polityka wyboru
firmy audytorskiej.

Firmą audytorską przeprowadzającą badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok była
Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Podmiot ten nie świadczył na rzecz
Spółki innych dozwolonych usług niebędących badaniem. Rekomendacja Rady Nadzorczej
dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółki za 2019 rok spełniała obowiązujące warunki i została sporządzona w następstwie
zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru firmy audytorskiej spełniającej obowiązujące
kryteria.
10. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zarząd Spółki - Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy,
pozostałych członków Zarządu – powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zarząd Spółki
uprawniony jest do:
 Składania oświadczeń w imieniu Spółki jednoosobowo - Prezes Zarządu lub dwóch
członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z Prokurentem,
 Zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla
pozostałych władz Spółki,
 Nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości, za zgodą Rady Nadzorczej.
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez
Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza wyraża zgodę, na wniosek Zarządu, na nabywanie i zbywanie przez Spółkę
aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok
planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego
bilansu.
Zarząd Spółki nie posiada kompetencji w zakresie prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie
akcji.
11. Opis zasad zmiany statutu emitenta.
Zasady zmiany Statutu Spółki regulują przepisy KSH. Zmiana Statutu wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zgoda Walnego Zgromadzenia na zmianę Statutu Spółki może
być uchwalona większością trzech czwartych głosów. Statut Spółki nie przewiduje surowszych
wymogów dotyczących zarówno większości głosów jak i quorum.
12. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Jednym z podstawowych celów prowadzonej przez spółkę kontroli wewnętrznej obok
efektywności operacyjnej i zgodności z przepisami prawa i regulacji jest wiarygodność sprawozdań
finansowych. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym proces kontroli jest posiadany przez
Spółkę system obiegu, ewidencji i kontroli dokumentacji gospodarczej związanej z prawidłowym
rozliczeniem prowadzonej działalności gospodarczej.
Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie
sprawozdawczości finansowej zapewnia system regulacji wewnętrznych obejmujący strukturę
organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki, ustalone reguły wzajemnej komunikacji
pomiędzy komórkami organizacyjnymi, zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności
poszczególnych komórek, dokumentacja polityki rachunkowości opracowana zgodnie z ustawą o

rachunkowości a także regulaminy i zarządzenia wewnętrzne. System kontroli wspiera wdrożony
przez Spółkę informatyczny system ewidencyjny, którego modułowa struktura zapewnia
przejrzysty podział kompetencji oraz kontrolę dostępu do systemowych zasobów informacyjnych,
zapewniając pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym poprawność kwalifikacji
wszystkich dowodów księgowych.
Za prawidłowe i terminowe sporządzenia sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest
wykwalifikowany i kompetentny zespół pracowników pionu finansowo-księgowego. Sprawozdanie
to zostaje poddane badaniu i weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego
rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej spośród renomowanych firm
audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.
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