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Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” Zasady objęte częściami od I do IV są 

przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad.  

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują znowelizowane zasady ładu korporacyjnego wprowadzone uchwałą nr 

19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r. 

Rada Giełdy 13 października 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu 

korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 

1 stycznia 2016 roku i dotyczyć będą sprawozdań obejmujących rok 2016. W związku z powyższym w dniu 

27 stycznia 2016 r. Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości Raport dotyczący zakresu stosowania 

Dobrych Praktyk. 

 

Zgodnie z §91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych, z uwzględnieniem § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych SA w 

Warszawie, postanowień Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dn. 19 maja 2010 r., Uchwały nr 

1013/2007 Zarządu GPW SA z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu 

dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zarząd LSI Software SA z siedzibą 

w Łodzi przekazuje niniejszy raport. 

 

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 

oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod 

komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upublicznić go na stronie internetowej. 

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia. 

Spółka nie przewiduje transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Realizacji tej części zapisów wymaga 

zbyt dużych nakładów organizacyjnych w stosunku do wielkości spółki. Spółka z dużym wyprzedzeniem 

informuje akcjonariuszy o terminach i porządku obrad walnego zgromadzenia i tym samym umożliwia 

szerokiemu gronu akcjonariuszy uczestnictwo w obradach. 

5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna 
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w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i 

zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających 

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

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

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

Zasada ta nie jest stosowana. Spółka nie wprowadziła polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania. Spółka 

publikuje dane dotyczące wynagrodzeń członków organów nadzorczych i zarządczych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Brak polityki wynagrodzeń nie powoduje naruszeń postanowień Komisji 

Europejskiej nr 2004/913/WE i 2009/385/WE. 

 

II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych  

 

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

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

zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki  

Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz systemu kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, gdyż w ramach Rady Nadzorczej nie 

zostały wyodrębnione komitety.  

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

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 

Zasada nie była stosowana. Przebieg zgromadzenia protokołowany był przez notariusza, a o umieszczeniu 

poszczególnych punktów w protokołach decydował Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, wagą danej kwestii i uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy 

obrad uprawnieni byli do składania pisemnych oświadczeń, które załączane były do protokółów, co w opinii 

spółki było wystarczające dla zapewnienia transparentności obrad walnego zgromadzenia. 

1.12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym z akcjonariuszami 

znajdującymi się poza miejscem obrad i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem komunikacji 

elektronicznej. Emitent kieruje się zarówno wysokimi kosztami, koniecznością zapewnienia odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa i tajności procesu głosowania, jak również dążeniem do zapewnienia sprawnego 

przebiegu Walnego Zgromadzenia i minimalizacji ryzyka ewentualnego zaskarżenia podjętych  uchwał na 

skutek usterek technicznych. 
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1.14 informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. 

Zasada nie była stosowana, gdyż w spółce nie obowiązuje formalna reguła dotycząca zmiany podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W spółce sprawozdania finansowe nie są badane przez 

jednego biegłego w okresie dłuższym niż 3 lata.   

 

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 

 

8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany 

Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych. 

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W strukturze organu nadzorującego nie zostały wyodrębnione żadne 

komitety. Rada Nadzorcza sprawuje swoje obowiązki w oparciu regulamin określający zakres jej 

kompetencji, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki. 

 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich 

wykonywania  

 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia LSI Software SA, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób 

ich wykonywania, określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, Regulamin Obrad Walnego 

Zgromadzenia oraz zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

Tekst Regulaminu, Statut oraz zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dostępne są na stronie 

internetowej Spółki www.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy/Dokumenty.  

 

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich 

komitetów 

 

Zarząd LSI Software S.A. działa na podstawie:  

 

- Kodeksu spółek handlowych 

- Statutu LSI Software S.A. – Tekst jednolity  

- Regulaminu Zarządu Spółki uchwalonego Uchwałą nr 9/ZA/2009 Zarządu z dnia 16 listopada 2009 r. 

zatwierdzonego Uchwałą nr 3/RN/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. 
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Na dzień 1 stycznia 2015 roku Zarząd LSI Software S.A. działał w następującym składzie:  

 

• Janusz Bąk – Prezes Zarządu 

• Bartłomiej Grduszak – Członek Zarządu 

 

W dniu 24 lutego 2015 roku Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Pana Janusza Bąka, a 

na jego miejsce powołano Pana Bartłomieja Grduszaka. W tym dniu powołano również dwóch pozostałych 

Członków Zarządu w osobie Pana Michała Czwojdzińskiego oraz Pana Henryka Nestera. 

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd działał w następującym składzie:   

• Bartłomiej Grduszak – Prezes Zarządu 

• Michał Czwojdziński – Członek Zarządu 

• Henryk Nester – Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza LSI Software S.A. działa na podstawie: 

 

- Kodeksu spółek handlowych 

- Statutu LSI Software S.A. – Tekst jednolity  

- Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 stycznia 2010r. 

 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:  

• Marek Michna – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Grzegorz Siewiera – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• Piotr Kardach – Członek Rady Nadzorczej  

• Jacek Grzywacz - Członek Rady Nadzorczej 

• Krzysztof Wolski – Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 24 lutego 2015 roku Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, którą w 

chwili obecnej stanowią: 

 

• Grzegorz Siewiera – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

• Krzysztof Wolski – Członek Rady Nadzorczej 

• Andrzej Kurkowski – Członek Rady Nadzorczej  

• Piotr Kardach – Członek Rady Nadzorczej  
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• Grzegorz Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej 

Tekst przywołanych powyżej dokumentów dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.lsisoftware.pl w 

zakładce Inwestorzy/Dokumenty  

 

Opis podstawowych cech systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu 

do procesu sporządzania sprawozdań finansowych  

 

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych są realizowane przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz wszystkie szczeble pracowników. 

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej w zakresie dokumentacji księgowej zapewnia 

wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, jak 

również przestrzeganie właściwych przepisów prawa i aktów wykonawczych. Spółka na bieżąco monitoruje 

istotne czynniki ryzyka prawnego. 

Jednym z podstawowych elementów kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest 

weryfikacja ich przez niezależnego biegłego rewidenta. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe 

podlegają badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta 

dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru najlepszej oferty z przedstawionych jako odpowiedzi na 

przesłane zapytania ofertowe.  

 

Sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne Zarząd przedstawia cyklicznie Radzie Nadzorczej Spółki. 

 
 
 
 
 
Prezes Zarządu     Członek Zarządu   Członek Zarządu 
 
 
 
 
Bartłomiej Grduszak   Michał Czwojdziński   Henryk Nester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łódź, dnia 25.04.2016 roku 


