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Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez emitenta 

 

W dniu 13 października 2015 roku Rada Giełdy podjęła uchwałę nr 26/1413/2015 w sprawie przyjęcia 

nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” 

(dalej „DPSN 2016”), które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Dokument ten jest dostępny na stronie 

internetowej www.corp-gov.gpw.pl.  

W dniu 27 stycznia 2016 r. Spółka przekazała do wiadomości publicznej stosowny raport dot. stosowania 

nowych dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej, zgodnie z wymogami zasady 

I.Z.1.13, informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016. 

 

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 w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu 

korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje niniejsze 

informacje. 

 

Wskazanie i wyjaśnienie odstępstw od stosowania zasad ładu korporacyjnego 

 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 4 rekomendacji: III.R.1., IV.R.2., 

IV.R.3., VI.R.3. 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 15 zasad szczegółowych: 

I.Z.1.10., I.Z.1.16., I.Z.1.20., I.Z.2., II.Z.2., II.Z.8., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., III.Z.5., IV.Z.2., 

IV.Z.9., V.Z.6., VI.Z.2. 

 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co 

najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

 

Spółka nie publikuje i nie publikowała prognoz finansowych w okresie ostatnich 5 lat. 

 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 

niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

 

Spółka nie stosuje zasady dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia ze względu na niski 

stopień rozproszenia akcjonariatu oraz znaczne koszty stosowania tej zasady. 

 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

 

Spółka nie stosuje zasady dotyczącej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub 
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wideo, ze względu na niski stopień rozproszenia akcjonariatu oraz znaczne koszty stosowania tej zasady. 

 

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. 

 

Struktura akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej działalności nie przemawia za stosowaniem tej 

zasady. Spółka zapewnia jednak dostępność swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie 

wymaganym w ramach Programu Wspierania Płynności. 

 

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 

grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. 

 

Powyższe odstępstwo ma charakter przejściowy. Spółka dołoży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady 

Nadzorczej Spółki, rozpatrzona została sprawa pełnienia funkcji przez Członka Zarządu LSI Software S.A. w 

zarządzie spółki spoza grupy kapitałowej. 

 

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie 

II.Z.4. 

 

W Spółce nie powołano komitetu audytu. W związku z czym zasada nie jest stosowana. 

 

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w 

poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych 

nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. 

 

Spółka nie wyodrębni w swojej strukturze jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w poszczególnych 

systemach lub funkcjach z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. 

 

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania 

ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. 

 

Spółka nie wyodrębniła funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej 

przez Spółkę. 

 

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 
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także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu 

audytu. 

 

Spółka nie wyodrębniła funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej 

przez Spółkę. 

 

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.  

 

Spółka nie wyodrębniła funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej 

przez Spółkę. 

 

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 

wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę 

skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z 

odpowiednim sprawozdaniem.  

 

Spółka nie wyodrębniła funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej 

przez Spółkę. 

 

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w 

zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej 

bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również 

dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z 

zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i 

funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej 

oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.  

 

Zasada nie jest stosowana w zakresie funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności 

prowadzonej przez Spółkę. III.Z.6. W przypadku gdy w spółce 

 

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 
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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.  

 

Spółka nie przewiduje możliwości przeprowadzania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej ze względu na niski stopień rozproszenia akcjonariatu oraz znaczne koszty 

stosowania tej zasady. 

 

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.  

 

Akcje Spółki są notowany tylko 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.  

 

Spółka nie stosuje zasady dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia ze względu na niski 

stopień rozproszenia akcjonariatu oraz znaczne koszty stosowania tej zasady. 

 

IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały 

uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W 

przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie 

akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o 

przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić 

wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom 

informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.  

 

Zasada stosowana o ile jej zastosowanie nie będzie działało na szkodę Spółki. 

 

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.  
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Spółka nie stosuje tej zasady. Spółka nie wyklucza jednak opracowania regulacji wewnętrznych 

uwzględniających 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. 

 

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego 

funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.  

 

W Spółce w ramach Rady Nadzorczej nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń. 

 

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.  

 

Przed wejściem w życie dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" w ramach 

programów motywacyjnych były wykorzystywane instrumenty, które charakteryzowały się tym, że okres 

pomiędzy ich przyznaniem a realizacją był krótszy niż 2 lata. 

I. 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.  

 

II. 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 2016 roku Zarząd LSI Software S.A. działał w następującym składzie:  

• Bartłomiej Grduszak – Prezes Zarządu 

• Michał Czwojdziński – Członek Zarządu 

• Henryk Nester – Członek Zarządu 

 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie powołało Pana Grzegorza Strąka do pełnienia funkcji 

Członka Zarządu.  

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd działał w następującym składzie:   

• Bartłomiej Grduszak – Prezes Zarządu 

• Michał Czwojdziński – Członek Zarządu 

• Henryk Nester – Członek Zarządu 

• Grzegorz Strąk – 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 oraz 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:  

• Grzegorz Siewiera – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

• Krzysztof Wolski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• Andrzej Kurkowski – Członek Rady Nadzorczej  

• Piotr Kardach – Członek Rady Nadzorczej  

• Grzegorz Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej 

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

zakładce Inwestorzy/Dokumenty  

 

III. 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 
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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. 

 
IV. 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 

 
Wg stanu na dzień 28-04-2017 
 
Osoba      Ilość akcji Ilość głosów % głosów na WZ 
Grzegorz Siewiera/SG Invest Sp. z o.o.  1 000 000 2 600 000 53,49% 
Piotr Kraska/Yavin Limited   443 488 443 488 9,12% 
 

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

 
Na dzień 28 kwietnia 2016 roku akcje imienne serii B łącznie w ilości 400 tys. są uprzywilejowane co do 

głosu, w ten sposób, że każdej z tych akcji przysługuje 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 

daje łącznie 2.000 tys. głosów będących w posiadaniu Grzegorza Siewiery. 

 
VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie 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. 

 
Brak 
 
VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych emitenta. 

 

Brak 

 
 
Prezes Zarządu        Członek Zarządu  Członek Zarządu  Członek Zarządu 
 
 
 
Bartłomiej Grduszak      Michał Czwojdziński  Henryk Nester   Grzegorz Strąk 
 
Łódź, dnia 28.04.2017 roku 


