OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO , KTÓREMU PODLEGA SPÓŁKA ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD
JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

W 2017 r. Spółka stosowała rekomendacje i zasady zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016 ”wymieniony tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na
stronie internetowej http://www.corp-gov.gpw.pl/, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.
ZAKRES, W JAKIM SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO , WSKAZANIE
TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TYCH ODSTĄPIENIA

Spółka w 2017 r. stosowała w całości większość rekomendacji i zasad „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016”, za wyjątkiem rekomendacji i zasad opisanych poniżej, które nie są
stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie:
Spółka do dnia 18.04.2017r. nie stosowała „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w
zakresie 5 rekomendacji: II.R.3., III.R.1., IV.R.2., V.R.1., VI.R.1. oraz 11 zasad szczegółowych: I.Z.1.3.,
I.Z.1.7., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.2., III.Z.2., III.Z.3., V.Z.6., VI.Z.4.
W dniu 18.04.2017 Spółka dokonała aktualizacji i nie stosowała „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016” w zakresie 3 rekomendacji: IV.R.2., V.R.1., VI.R.1. oraz 5 zasad
szczegółowych I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., V.Z.6., VI.Z.4.
W dniu 07.08.2017r. Spółka dokonała kolejnej aktualizacji, zgodnie z którą nie stosowała „Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w zakresie 3 rekomendacji: IV.R.2., V.R.1., VI.R.1 oraz 6
zasad szczegółowych: I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4.
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie
z zasadą II.Z.1,
Zasada nie była stosowana do dnia 18.04.2017, obecnie jest stosowana.
Komentarz spółki: Aktualnie Zarząd Spółki składa się z 2 Członków Zarządu. Schemat podziału zadań
i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu został sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.
I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników
finansowych.
Zasada nie była stosowana do dnia 18.04.2017, obecnie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka opublikowała nową Strategię
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,
Zasada nie dotyczy spółki.
Komentarz spółki: Spółka nie podjęła decyzji o publikowaniu prognoz finansowych.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do
władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać
cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli
spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej
wyjaśnienie takiej decyzji.`

Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Aktualnie Spółka nie posiada przyjętej polityki różnorodności w odniesieniu do władz
spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Przy wyborze Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej
oraz kluczowych menadżerów Spółki decydujące znaczenia mają w szczególności takie kryteria jak:
wiedza, doświadczenie, kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia odpowiednich funkcji i
zajmowania stanowisk w Spółce. Spółka nie wyklucza opracowania szczegółowych zasad polityki
różnorodności w przyszłości.
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w
terminie
7 dni przed datą walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasada I.Z.1.16 i związana z nią Zasada I.Z.1.20 oraz Zasada IV.Z.2 - Spółka obecnie
nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, nie przewiduje także
rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu
obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki, z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu, jak
również zapisy Statutu przewidujące możliwość przeprowadzenia walnych zgromadzeń zarówno w
siedzibie Spółki jak również w Warszawie, wystarczająco zabezpieczone są interesy wszystkich
akcjonariuszy. Dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia
transparentność Spółki, a obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają
właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji. Ponadto zastosowanie powyższych zasad
byłoby także związane z koniecznością ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów. Treść
podejmowanych uchwał przekazywana jest niezwłocznie w formie raportów bieżących. Spółka jednak
nie wyklucza stosowania powyższych zasad w przyszłości.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasada I.Z.1.20 i związana z nią Zasada I.Z.1.16 oraz Zasada IV.Z.2 - Spółka obecnie
nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, nie przewiduje także
rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu
obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki, z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu, jak
również zapisy Statutu przewidujące możliwość przeprowadzenia walnych zgromadzeń zarówno w
siedzibie Spółki jak również w Warszawie, wystarczająco zabezpieczone są interesy wszystkich
akcjonariuszy. Dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia
transparentność Spółki, a obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają
właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji. Ponadto zastosowanie powyższych zasad
byłoby także związane z koniecznością ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów. Treść
podejmowanych uchwał przekazywana jest niezwłocznie w formie raportów bieżących. Spółka jednak
nie wyklucza stosowania powyższych zasad w przyszłości.
II.R.3. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka
zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego
zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej
funkcji w spółce.
W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas
poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie
obowiązków w spółce.

Zasada nie jest stosowana. Rekomendacja nie była stosowana do dnia 18.04.2017, obecnie jest
stosowana.
Komentarz spółki : Polnord SA prowadzi swoją działalność w zakresie realizacji projektów
deweloperskich, poprzez spółki celowe zawiązywane przez Polnord SA samodzielnie lub z partnerami.
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. (nie była stosowana do dnia 18.04.2017, obecnie
jest stosowana )
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki: Aktualnie Zarząd Spółki składa się z 2 Członków Zarządu. Schemat podziału zadań
i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu został sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy
kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. ( od dnia 18.04.2017 zasada była stosowana, i
następnie od dnia 07.08.2017 przestano ja stosować)
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek
spoza grupy kapitałowej spółki nie wymaga zgody rady nadzorczej Spółki. Osoby te mają zawarte ze
Spółką umowy zawierające klauzule o zakazie konkurencji.
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. (nie była stosowana
do dnia 18.04.2017, obecnie jest stosowana )
Komentarz spółki: Powyższa zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. Spółka dotychczas nie
wyodrębniła w swojej strukturze jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań
w poszczególnych systemach lub funkcjach, jednakże w ramach aktualnej struktury organizacyjnej
powyższe czynności są wykonywane w zakresie każdego z pionów organizacyjnych.
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. (nie
była stosowana do dnia 18.04.2017, obecnie jest stosowana)
Komentarz spółki: Powyższa zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. W Spółce nie zostały
wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance, jak również nie zostały
wyznaczone osoby odpowiedzialne za powyższe funkcje. Jednakże w ramach aktualnej struktury
organizacyjnej powyższe czynności są wykonywane w zakresie każdego z pionów organizacyjnych.
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.
nie była stosowana do dnia 18.04.2017, obecnie jest stosowana)
Komentarz spółki: Powyższa zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. W Spółce nie zostały
wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance, jak również nie zostały
wyznaczone osoby odpowiedzialne za powyższe funkcje. Jednakże w ramach aktualnej struktury
organizacyjnej powyższe czynności są wykonywane w zakresie każdego z pionów organizacyjnych.
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 jest stosowana.
Komentarz spółki: Powyższa zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. W ocenie Zarządu Spółki
zasada nie jest stosowana z uwagi na utrudnienia logistyczne oraz zagrożenia zarówno natury
technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego
zgromadzenia, a w szczególności realne ryzyko takich zakłóceń technicznych, które uniemożliwią
nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w miejscach innych niż sala
obrad. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają
właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy
wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych. Ponadto zastosowanie ww. zasady byłoby
związane z koniecznością ponoszenia przez Spółkę częściowo nieuzasadnionych kosztów.
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 notowane są wyłącznie na rynku
krajowym.
V.R.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub
pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać
negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów
powinien niezwłocznie go ujawnić.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do
członków zarządu lub rady nadzorczej określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do
konfliktu interesów, a także procedur zapobiegania konfliktom interesów. Członkowie Zarządu zawarli
ze Spółką umowy o zakazie konkurencji, które zobowiązują ich do unikania podejmowania aktywności
zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub
wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu 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.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych określających
kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, nie posiada również
uregulowanych zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z
przyjętej polityki wynagrodzeń.

Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Powyższa rekomendacja nie jest stosowana w Spółce w całości, ponieważ brak jest
regulaminu dotyczącego polityki wynagrodzeń członków organów zarządzających. Wynagrodzenia
Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorcza Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej natomiast
otrzymują wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe, którego wysokość uchwalana jest przez walne
zgromadzenie Spółki. .Jest przyjęty regulamin wynagradzania i premiowana dla kluczowych
menadżerów.
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 Spółki 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 dotyczy spółki.
Komentarz spółki: Program motywacyjny wprowadzony został w Spółce w 2013 roku i aktualnie jest
zakończony w zakresie wydania przez Spółkę, osobom uprawnionym, zgodnie z Regulaminem
przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki, warrantów subskrypcyjnych.
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 dotyczy spółki.
Komentarz spółki: Obecnie nie ma wprowadzonego programu motywacyjnego w Spółce.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń,
zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale
na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania
zmiennych, składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu
rozwiązania stosunku, pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze –
oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce w całości, ponieważ brak jest
regulaminu dotyczącego polityki wynagrodzeń członków organów zarządzających. Wynagrodzenia
Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej natomiast
otrzymują wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe, którego wysokość uchwalana jest przez walne
zgromadzenie Spółki.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
W Spółce nie została opracowana polityka różnorodności w odniesieniu do jej organów zarządzających
i nadzorczych. Zgodnie ze Statutem Spółki kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki
podejmuje Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza. Spółka jako kryterium wyboru członków
poszczególnych organów zarządzających i nadzorczych kieruje się kwalifikacjami oraz merytorycznym
przygotowaniem osoby kandydującej do pełnienia określonej funkcji.
W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki wchodzą członkowie z wykształceniem w zakresie prawa,
ekonomii oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Na dzień 31 grudnia 2017r. w skład
Zarządu wchodziło 2 mężczyzn, natomiast w skład Rady Nadzorczej wchodziła 1 kobieta i 6 mężczyzn,
w przedziale wiekowym od 30 do 52 lat. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach
Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na
stronie internetowej Spółki.
Ponadto w dniu 30 listopada 2017r. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
I. W sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki:
1. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu
postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji
kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki.
2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust.1, Rada Nadzorcza jest
zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu
widzenia interesów Spółki Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność
zapewnienia celów, o których mowa w ust. 1 i 2.
II. W sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki:
Kandydatem na członka zarządu Spółki:
1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub
wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności
nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach
handlowych;
2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim,
poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub
świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej
spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki”.
III. W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:
§1
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku w czwartym kwartale raku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 20% miesięczne wynagrodzenie
określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie
określone w ust. 1.
4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w
wysokości 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1.
§2
wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:
1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie
przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia
funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie
był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego
nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za
pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje
zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej I Komitetu Audytu.
Spółka wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie
zwiększaniu różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku,
doświadczenia zawodowego w odniesieniu do kluczowych menadżerów oraz pracowników Spółki,
wierząc, że przekłada się to na efektywność pracy i tym samym rozwój Spółki.
Podstawą zarządzania różnorodnością w Spółce jest stworzenie równych szans w dostępie do rozwoju
zawodowego i awansu wśród zatrudnianych osób.
Kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach
obowiązujących w Spółce:
a. Regulamin Pracy obowiązujący w Spółce,
b. wewnętrzne procedury określające zasady prowadzenia rekrutacji,
c. wewnętrzne zasady określające reguły udzielania wsparcia pracownikom w trudnych
sytuacjach życiowych,
d. regulaminy wynagrodzeń i premiowania, dostępu do szkoleń,
e. polityka antymobbingowa, wprowadzenie cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania
dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez

szkolenia i działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w
szczególności do kadry zarządzającej; powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie
dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

