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Treść : 

Zarząd ED invest SA przekazuje raport o niestosowaniu niżej wymienionych  zasad 

szczegółowych zawartych w "Dobrych Praktykach  Spółek Notowanych na GPW 2016", 

zgodnie z wymaganiami § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  

 

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, 

sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,  

 

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz: 

Schemat zostanie opracowany po nowelizacji Regulaminu organizacyjnego. Obecny 

podział zadań  między członków Zarządu nie spełnia kryteriów przejrzystości i 

jednoznaczności. 

 

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz 

jej wyników finansowych,  

 

Zasada nie ma zastosowania. 

Komentarz: 

Spółka nie publikuje własnych  materiałów informacyjnych o  strategii ani o  wynikach.  

 

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

później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

 

Zasada nie jest stosowana 

Komentarz: 

Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym  gdyż drobni 

akcjonariusze nie zgłaszają takiej potrzeby, a akcjonariusze znaczący  uczestniczą w 

obradach bezpośrednio  lub są reprezentowani przez  pełnomocników.  Spółka nie 

wyklucza  jednak stosowania tej zasady, o ile takie  będą oczekiwania  akcjonariuszy. Te 

są monitorowane za pomocą ankiety uruchamianej każdego roku  na stronie internetowej 

spółki w dniu publikacji zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia.    

 

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

 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz:   

Spółka nie zamieszcza  na stronie internetowej elektronicznego zapisu  obrad, gdyż te nie 

są rejestrowane, a akcjonariusze nie zgłaszają takiej potrzeby. Materiały zamieszczane 

na stronie internetowej przed i po WZ oraz protokół sporządzony przez notariusza  

pozwalają akcjonariuszom nieobecnym zapoznać się z przebiegiem obrad.  



 

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 ma zastosowania. 

Komentarz : 

Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do żadnego z wymienionych indeksów. Powyższa 

zasada nie ma zastosowania także z uwagi na strukturę akcjonariatu  i zakres 

prowadzonej działalności .  

 

Zarząd i Rada Nadzorcza  

 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności 

spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny 

i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.  

 

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz: 

Obecny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności między członków 

Zarządu nie spełnia kryteriów przejrzystości i jednoznaczności. Schemat zostanie 

opracowany po nowelizacji Regulaminu organizacyjnego. 

 

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o 

których mowa w zasadzie II.Z.4. 

 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz: 

W uchwałach RN przyznających dwóm członkom RN status członków niezależnych nie ma 

odwołania do kryteriów z załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z 

dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących 

członkami rady nadzorczej 

 

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się 

Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. 

dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej 

spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) 

dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, 

podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi 

podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą 

kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot 

niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także 

rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów w spółce. 

 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz: 

Patrz komentarz do II.Z.3 

 

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi 

spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w 

zasadzie II.Z.4.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz: 

Patrz komentarz do II.Z.3 



 

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

zasadzie II.Z.4. 

 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz: 

Patrz komentarz do II.Z.3 

 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

 

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

zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd 

spółki. 

 

Zasada jest stosowana. 

Komentarz: 

Zgodnie z III.R.1.  Zasada  jest stosowana w zakresie odpowiadającym  wielkości Spółki 

oraz charakterowi i  rozmiarowi prowadzonej działalności. Zarząd kontroluje działalności 

operacyjną Spółki, nadzoruje  procesy wewnętrzne, zarządza ryzykiem. Za realizację  

funkcji w zakresie compliance częściowo odpowiedzialni są doradcy zewnętrzni, w tym 

kancelarie zajmujące  się obsługą prawną spółki.  

 

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 

Spółka jest niedużą firmą, o nierozbudowanej  strukturze organizacyjnej, jednorodnej 

działalności i scentralizowanym procesie decyzyjnym. Z tego względu w jej strukturze nie 

wyodrębniono jednostek  odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, compliance czy 

funkcji audytu wewnętrznego. Nadzór nad całością kontroli wewnętrznej sprawuje 

Zarząd, który podejmuje większość decyzji operacyjnych, wspierany przez doradców 

zewnętrznych.  

 

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 ma zastosowania 

Komentarz: 

W Spółce nie wyodrębniono funkcji  audytu wewnętrznego. Patrz. Komentarz do III.Z.2. 

 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami  

 

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 jest stosowana.  

Komentarz : 

Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym  gdyż drobni 

akcjonariusze nie zgłaszają takiej potrzeby, a akcjonariusze znaczący  uczestniczą w 

obradach bezpośrednio  lub są reprezentowani przez  pełnomocników.  Spółka nie 

wyklucza  jednak stosowania tej zasady, o ile takie  będą oczekiwania  akcjonariuszy. Te 



są monitorowane za pomocą ankiety uruchamianej każdego roku  na stronie internetowej 

spółki w dniu publikacji zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia.  

 

IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 

może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 

dywidendy. 

 

Zasada nie ma zastosowania. 

Komentarz: 

W Spółce nie była wypłacana dywidenda warunkowa 

 

IV.Z.18.Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie 

powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który 

mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w 

konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny 

spółki notowanej na giełdzie. 

 

Zasada nie ma zastosowania 

Komentarz: 

Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 0,05 zł, i taka była w dniu debiutu na GPW.  

 

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi  

 

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: 

Spółka  nie opracowała regulacji wewnętrznych określających  kryteria i okoliczności w 

których może dojść  do konfliktu interesu. Tym nie mniej ma zidentyfikowane 

okoliczności wystąpienia potencjalnego konfliktu interesu oraz  wypracowane  procedury 

o charakterze prewencyjnym i procedury  postępowania w przypadkach ujawnienia 

powstałego konfliktu, zgodne z przepisami  KSH odnoszącymi się do  członków zarządu, 

w Spółce stosowane odpowiednio do członków Rady Nadzorczej.  

 

Wynagrodzenia  

 

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 ma zastosowania 

Komentarz : 

W Spółce nie ma programów motywacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 



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 ma zastosowania 

Komentarz : 

W Spółce nie ma programów motywacyjnych.  

 

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i 

innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz 

nie powinno być uzależnione od wyników spółki.  

 

Zasada nie jest stosowana 

Komentarz: 

W 2013 r. do Statutu wprowadzono zapis uprawniający WZ do przyznania członkom Rady 

Nadzorczej  - premii  do wysokości 1/6  rocznego wynagrodzenia osiągniętego przez 

danego członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym, jeśli zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe za ten rok wykazało zysk. Spółka podejmie działania  mające 

zmienić ów zapis, zgodnie z zasadą VI.Z.3. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

1. Zofia Egierska, prezes Zarządu 

2. Jerzy Dyrcz, wiceprezes Zarządu 

3. Marek Uzdowski, wiceprezes Zarządu 

4. Zbigniew Wasilewski, wiceprezes Zarządu 

 


