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Warszawa, 19 marca 2015 r.

Oświadczenie o stosowaniu
Zasad Ładu Korporacyjnego w 2014r.

1.1 Wskazanie zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka oraz tych
na które Spółka mogła się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsca, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny oraz zasad, których Spółka nie
stosuje w sposób trwały
Spółka ABC Data S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych
na GPW”, które stanowią Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na GPW”.
Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego http://www.corp-gov.gpw.pl/publicationsP.asp
Spółka nie stosuje w pełni zasady ładu korporacyjnego określonej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW, dotyczącej rekomendacji transmitowania obrad walnego zgromadzenia przez Internet, nie
rejestrowała i nie upubliczniała przebiegu obrad walnego zgromadzenia na własnej stronie internetowej. Większość
Akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia bezpośrednio. Realizując obowiązki
informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji
na swojej stronie internetowej Spółka zapewnia Akcjonariuszom dostęp do informacji dotyczących Walnych
Zgromadzeń. Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona
Akcjonariuszy Zarząd dołoży starań, aby zasadę wprowadzić.
Spółka nie stosuje w pełni zasady dotyczącej możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa
głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. W 2014 roku do Zarządu Spółki nie wpłynęły od Akcjonariuszy żadne sygnały,
z których wynikałaby potrzeba zapewnienia takiego uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. W związku z
ryzykami prawnymi niewłaściwej identyfikacji akcjonariusza, kosztami związanymi z prowadzeniem obrad z
udziałem zdalnym oraz brakiem zapotrzebowania na taką możliwość, Spółka nie przewiduje w najbliższej
przyszłości takiej możliwości. Nie wyklucza się jednocześnie wprowadzenia takiej możliwości na życzenie
Akcjonariuszy.
W odniesieniu do obowiązku posiadania polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania Spółka potwierdza, iż zasady
wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza ustala zasady
wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. W Spółce nie istnieje dokument określający
zasady ustalania polityki wynagrodzeń. Wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki są przedstawiane w
raportach rocznych.
Rekomendacja GPW zalecająca spółkom publicznym i ich akcjonariuszom zapewnienie zrównoważonego udziału
kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru nie jest obecnie stosowana. Proporcje udziału kobiet
i mężczyzn w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki zależą od zgłoszeń stosownych kandydatur, umiejętności,
profesjonalizmu oraz od kompetencji kandydata/ kandydatki oraz od decyzji Akcjonariuszy Spółki oraz członków
Rady Nadzorczej. W Spółce nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące udziału kobiet i mężczyzn w organach
Spółki. Spółka nie przewiduje zmian w tym zakresie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Spółka umieszcza informacje o udziale kobiet i mężczyzn w raportach okresowych poprzez opisanie zmian w
organach w okresach sprawozdawczych, w tym w szczególności w publikowanym w czwartym kwartale każdego
roku raporcie okresowym za 3 kwartał, co zdaniem Spółki stanowi wykonanie obowiązku określonego w
dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” w punkcie II.1.2a).
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1.2 System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w
procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych
zgodnie z zasadami Rozporządzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki są przygotowywane przez kierownictwo Pionu Finansowo-Księgowego,
podlegającego Dyrektorowi Finansowemu odpowiedzialnemu za finanse Spółki.
Podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych są dane finansowe pochodzące z systemu finansowoksięgowego, zarejestrowane zgodnie z polityką rachunkowości Spółki zatwierdzoną przez Zarząd, opartą na
Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. W procesie sporządzania sprawozdań
wykorzystywane są informacje z systemu sprawozdawczości zarządczej, a także uzyskiwane bezpośrednio od
poszczególnych przedstawicieli kadry kierowniczej i działu prawnego Spółki.
Sprawozdania finansowe są weryfikowane i wstępnie zatwierdzane przez Główną Księgową, a następnie
przedstawiane Dyrektorowi Finansowemu do zatwierdzenia. Przed ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdań do
publikacji przez Zarząd, są one udostępniane Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego
biegłego rewidenta Spółki. Wnioski z badania i przeglądu finansowego przedstawiane są Komitetowi Audytu.
Przedstawiciele Komitetu Audytu analizują wyniki badania i przeglądu w trakcie spotkań z biegłym rewidentem
Spółki, również bez udziału Zarządu Spółki.

1.3 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety
Akcjonariuszy posiadających pakiety powyżej 5% akcji ABC Data S.A. opisano w punkcie 8.2 niniejszego
sprawozdania.

1.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają
specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Żaden z posiadaczy papierów wartościowych Spółki nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych.

1.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu
Nie występują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania praw głosu za wyjątkiem akcji własnych posiadanych
przez Spółkę wskazanych w punkcie 8.5 niniejszego sprawozdania, z których Spółka nie może wykonywać prawa
głosu.

1.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa
własności papierów wartościowych Spółki

Według wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie występują tego rodzaju
ograniczenia.
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1.7 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających
oraz ich uprawnień

Zarząd ABC Data S.A. powołany jest ustawowo do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania na
zewnątrz. Zarząd Spółki prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności
Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawę o rachunkowości, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Realizacja kompetencji Zarządu Spółki odbywa się przy tym z poszanowaniem obowiązujących zasad ładu
korporacyjnego.
Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki, zarządza nią i reprezentuje Spółkę
na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami
prawa lub Statutem do kompetencji innych organów Spółki – Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia,
należą do zakresu działania Zarządu.
Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja poszczególnych
Członków Zarządu trwa 3 lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności
poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki. Mandaty
członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz
rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok ich urzędowania.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie
z członkiem Zarządu Spółki.
Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką. Uchwały Zarządu zapadają
bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

1.8 Opis zasad zmiany statutu Spółki
Zgodnie z § 22 lit i) Statutu Spółki dokonanie zmian w Statucie Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zasady zmiany statutu Spółki wynikają z art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych.

1.9 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia
oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. jest organem decydującym o podstawowych sprawach istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania Spółki. Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. działa w oparciu o postanowienia Kodeksu
spółek handlowych, Statutu Spółki oraz zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30
czerwca 2011 roku. Pełny tekst Statutu Spółki, określający w sposób szczegółowy kompetencje Walnego
Zgromadzenia, oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie
internetowej Spółki www.abcdata.eu.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada
Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie sześciu miesięcy
po zakończeniu roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego
postanowienia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej,
c) na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5%
(pięć procent) kapitału zakładowego.
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Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. Do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza w razie bezczynności Zarządu bądź
jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o
których mowa w art. 4021-4023 kodeksu półek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego
zgromadzenia przez ogłoszenie 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 walnym zgromadzeniu spółki publicznej 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,
4) informacje, 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 porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem walnego zgromadzenia,
6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego
zgromadzenia.
Ponadto, od dnia zwołanie walnego zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki zamieszczone są następujące
dane:
1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
2) informacje 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,
3) dokumentacje, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
4) 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,
5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub droga korespondencyjna, jeżeli
nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
Na podstawie decyzji Zarządu Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
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b) 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,
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
W świetle postanowień § 22 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także
sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom
organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
d) zbycie nieruchomości Spółki;
e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
subskrypcyjnych;
f) umorzenie akcji Spółki;
g) połączenie lub podział Spółki;
h) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
i) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
k) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
n) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób i w granicach wyznaczonych przez przepisy
powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą
wykonywać prawo głosu z akcji podczas Walnych Zgromadzeń osobiście lub przez pełnomocnika. Wszystkie akcje
są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw
własności akcji Spółki oraz w zakresie wykonywania praw głosu przypadających na akcje Spółki, inne niż
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych,
które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

1.10 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających nadzorujących
Spółki oraz ich komitetów
1.10.1 Zarząd
Na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Zarządu ABC Data S.A. był następujący:



Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu
Ilona Weiss – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych

Zmiany w składzie Zarządu w okresie sprawozdawczym opisano w punkcie 7.1.1 niniejszego Sprawozdania
Zarządu.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu ABC Data S.A. jest następujący:



Ilona Weiss - Prezes Zarządu
Juliusz Niemotko – Wiceprezes Zarządu

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki oraz bieżący nadzór nad spółkami
zależnymi, reprezentowanie Spółki na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem Spółki.
W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) opracowywanie i uaktualnianie oraz realizacja strategii oraz głównych celów działania Spółki oraz nadzór nad
opracowywaniem i uaktualnianiem strategii spółek zależnych,
2) opracowywanie i realizacja rocznych budżetów Spółki i Grupy Kapitałowej, opracowywanie kwartalnych planów
operacyjnych, a także monitoring ich wykonania;
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3) wykonywanie zadań zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia spółek zależnych i nadzór właścicielski
nad pozostałymi organami w spółkach zależnych;
4) zatwierdzanie zobowiązań finansowych nie ujętych w budżecie Spółki, i nie będących przedmiotem
zatwierdzenia/wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą;
5) opracowanie oraz implementacja zasad zarządzania ryzykiem w Spółce i spółkach zależnych oraz monitoring
zgodności procesów operacyjnych z przyjętymi procedurami (compliance);
6) podejmowanie decyzji w sprawach procesów operacyjnych Spółce;
7) podejmowanie decyzji w sprawach obowiązujących w Spółce systemów wynagrodzeń oraz ich zmian, w tym
także zawieranie i rozwiązywanie kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę w zakresie, w jakim nie
dotyczy to członków Zarządu Spółki,
8) zawieranie i rozwiązywanie wszelkich kontraktów handlowych z kontrahentami Spółki;
9) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń.
10) składanie wniosków i proponowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
11) składanie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady
Nadzorczej;
12) sporządzanie bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat oraz sprawozdań ze swej działalności,
13) składanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań ze swej działalności Radzie Nadzorczej Spółki i
Walnemu Zgromadzeniu a także wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat;
14) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych jak również ich realizacja;
15) wykonywanie czynności wynikających z obowiązków rejestracyjnych i informacyjnych Spółki;
16) tworzenie procedur i zasad dotyczących kontaktów z mediami i inwestorami oraz prowadzenie polityki
informacyjnej, zapewniającej spójne i rzetelne informacje o Spółce i spółkach zależnych;
17) przedłożenie do zaakceptowania Radzie Nadzorczej zakresów odpowiedzialności poszczególnych członków
Zarządu oraz system wzajemnych zastępstw.

1.10.2 Rada Nadzorcza
Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej ABC Data S.A. był następujący:








Ulrich Kottmann - Przewodniczący RN
Mirosław Godlewski – Wiceprzewodniczący RN
Nevres Erol Bilecik – Członek RN
Fabian Bohdziul – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.
Tomasz Czechowicz – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.
Maciej Piotr Kowalski – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.
Cezary Smorszczewski - Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym opisano w punkcie 7.2 niniejszego Sprawozdania
Zarządu.
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności, działając na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady
Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej
należą sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1
KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
W dniu 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia
zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

1.10.3 Komitety
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Uchwałą 30/2010 Rady Nadzorczej ABC Data S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. został powołany Komitet Audytu
działający w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustawy
z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym.
W dniu 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia
zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. Wprowadzone zmiany objęły swoim zakresem zasady funkcjonowania
Komitetu Audytu.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
1) wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie:
a. monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w
szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości
przyjętych przez Spółkę i jej grupę;
b. przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod
kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane;
c. zapewnienia skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności w drodze wydania
zaleceń dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania szefa działu audytu
wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego działu, a także przez monitorowanie reakcji
kierownictwa na jego ustalenia i zalecenia;
d. monitorowania działalności finansowej Spółki i jej grupy;
2) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i
odwołania rewidenta zewnętrznego oraz dotyczących zasad i warunków jego zatrudnienia;
3) monitorowanie niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, w szczególności w drodze
przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji
partnerów audytu, wysokości opłat wnoszonych przez spółkę oraz wymogów regulacyjnych w tym
zakresie;
4) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia
przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez spółkę i jej grupę na rzecz firmy
audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
5) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kierownictwa
na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do kierownictwa;
6) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług rewidenta zewnętrznego i wydawanie
rekomendacji w sprawie wymaganych czynności.
Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień przekazania
niniejszego sprawozdania:
Na dzień 31 grudnia 2014 roku:
1.
2.

Fabian Bohdziul
Ulrich Kottmann

Na dzień przekazania niniejszego raportu:
1.
2.
3.

Fabian Bohdziul
Ulrich Kottmann
Maciej Kowalski

Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:
Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2014 roku, Pan Fabian Bohdziul został wybrany na członka Komitetu
Audytu.
W dniu 4 lipca zmarł Pan Marek Sadowski – członek Rady Nadzorczej Spółki i członek Komitetu Audytu.
W dniu 27 listopada 2014 roku, uchwałą Rady Nadzorczej, Pan Fabian Bohdziul został powołany do funkcji
Przewodniczącego Komitetu Audytu.

ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

8

Oświadczenie o stosowaniu
Zasad Ładu Korporacyjnego w 2014r.
W dniu 13 stycznia 2015 roku, uchwałą Rady Nadzorczej, Pan Maciej Kowalski został wybrany na członka Komitetu
Audytu.
Uchwałą 36/2010 Rady Nadzorczej ABC Data S.A. w dniu 22 września 2010 r. został powołany Komitet
Wynagrodzeń działający w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych.
W dniu 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia
zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. Wprowadzone zmiany objęły swoim zakresem zasady funkcjonowania
Komitet Wynagrodzeń. Komitet Wynagrodzeń zmienił nazwę na „Komitet Nominacji i Wynagrodzeń”.
Do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy:
1) ustalanie i rekomendowanie, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, kandydatów do obsadzenia
wakatów pojawiających się w Zarządzie;
2) okresowa ocena struktury, liczby członków, składu i wyników Zarządu i rekomendowanie zmiany Radzie
Nadzorczej;
3) okresowa ocenia umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i
przedstawianie wyników oceny Radzie Nadzorczej;
4) prawidłowe rozpatrywanie kwestii związane z planowaniem zastępstw;
5) wykonywanie przeglądu polityki Zarządu pod kątem wyboru i powołania kadry kierowniczej wysokiego
szczebla;
6) przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania
członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu po zatwierdzeniu rocznego budżetu;
7) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wynagrodzenia poszczególnych członków
Zarządu, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę, oraz oceną
wyników pracy danych członków Zarządu;
8) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami
Zarządu;
9) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega
obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w
szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych członkom Zarządu);
10) prowadzenie negocjacji w imieniu Rady Nadzorczej dotyczących kontraktów menadżerskich z członkami
Zarządu;
11) wydawanie ogólnych zaleceń członkom Zarządu odnośnie do poziomu i struktury wynagradzania kadry
kierowniczej wysokiego szczebla;
12) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla na podstawie
odpowiednich informacji przekazywanych przez członków Zarządu;
13) odnośnie do opcji na akcje lub innych inicjatyw motywacyjnych opartych na akcjach, które można przyznać
dyrektorom, menadżerom lub innym pracownikom:
a. omawianie ogólnych zasad realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje, i
przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie;
b. przeglądanie informacji na ten temat zawartych w sprawozdaniu rocznym i przedstawionych na
walnym zgromadzeniu, zależnie od sytuacji;
c. przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wyboru pomiędzy przyznaniem opcji
zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.
14) przeprowadzanie okresowego przeglądu systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce.
Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień
przekazania niniejszego sprawozdania:
Na dzień 31 grudnia 2014 roku:
1. Ulrich Kottmann
2. Tomasz Czechowicz
3. Cezary Smorszczewski
Na dzień przekazania niniejszego raportu:
1.
2.
3.

Ulrich Kottmann
Tomasz Czechowicz
Maciej Kowalski
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Zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:
W 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało i ponownie powołało Pana Mirosława
Godlewskiego do składu Rady Nadzorczej, wobec czego przestał on pełnić funkcję członka Komitetu Nominacji i
Wynagrodzeń.
W dniu 27 sierpnia 2014 roku, uchwałami Rady Nadzorczej, Pan Ulrich Kottmann oraz Pan Cezary Smorszczewski
powołani zostali do składu komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Ponadto Pan Ulrich Kottmann powołany został do
pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
W dniu 17 lutego 2015 roku Pan Cezary Smorszczewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka Komitetu
Nominacji i Wynagrodzeń. W tym samym dniu, uchwałą Rady Nadzorczej, Pan Maciej Kowalski został powołany
do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
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