
 

 

 

 

 

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 

 

Stosowane zasady ładu korporacyjnego 
 
Zarząd Emitenta oświadcza, że w 2016 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące 
Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2016 r., pt. „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego), które zostały opublikowane 
w serwisie poświęconym tematyce dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA pod adresem internetowym https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw 
 
Zarząd LPP SA oświadcza, że Spółka i jej organy w 2016 roku stosowała rekomendacje i zasady 
szczegółowe zawarte w nowym Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, za 
wyjątkiem: 
■ Rekomendacji IV.R.2 – przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej (transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, 
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia). 
Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji. 
Przytoczona powyżej rekomendacja nie jest stosowana przez Spółkę. Realizacja tej rekomendacji 
wiązałaby się z ryzykami technicznymi. Umożliwienie akcjonariuszom wypowiadania się w toku obrad 
walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i 
sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. W szczególności rodzi realne ryzyko 
zakłóceń technicznych, które uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami 
znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. W tej sytuacji Spółka nie jest w stanie 
zagwarantować niezawodność infrastruktury technicznej.  
Jednocześnie, 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. 
Ponadto, Spółce nie były zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy w kwestii przeprowadzenia WZA przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

■ Rekomendacji VI.R.1 - wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno 
wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. 
Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji. 
Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń. LPP jednak nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w 
przyszłości. 
 

■ Rekomendacji VI.R.2 - polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej 
celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna 
uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 
Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji. 
Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń. LPP jednak nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w 
przyszłości. 
 
■ Zasady szczegółowej I.Z.1.20 – umieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu 
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw


Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i 
umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowane do tej 
pory dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia transparentność działalności Spółki 
oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. 
W szczególności Spółka udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących, a także 
publikacji na stronie internetowej. 
Dodatkowo w tej samej formie są udostępniane szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań i 
ewentualne sprzeciwy wniesione do podjętych uchwał. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania 
się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.  
Spółka jednak nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości. 
 
■ Zasady szczegółowej IV.Z.2. – zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki 
stosowane do tej pory dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia transparentność 
działalności Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. 
W szczególności Spółka udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących, a także 
publikuje je na stronie internetowej. 
Dodatkowo w tej samej formie są udostępniane szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań i 
ewentualne sprzeciwy wniesione do podjętych uchwał. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania 
się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.  
Spółka jednak nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości. 
 
■ Zasady szczegółowej VI.Z.4. – opublikowania w sprawozdaniu z działalności  raportu na temat polityki 
wynagrodzenia. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie będzie publikować raportu na temat polityki wynagrodzeń, z uwagi na brak posiadania polityki 
wynagrodzeń. LPP jednak nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości. 
 
Opis systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 
sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 
LPP SA posiada dopasowany do swoich potrzeb i specyfiki działalności sprawnie działający system 
kontroli wewnętrznej, który zapewnia: 
■ kompletność zafakturowania przychodów, 
■ właściwą kontrolę kosztów, 
■ efektywne wykorzystanie zasobów i aktywów, 
■ poprawność i wiarygodność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i 
raportach okresowych, 
■ odpowiednią ochronę wrażliwych informacji i niedopuszczenie do niekontrolowanego wypływu 
informacji z firmy, 
■ skuteczne i szybkie identyfikowanie zaistniałych nieprawidłowości, 
■ identyfikowanie istotnych ryzyk i odpowiednio na nie reagowanie, 
 
Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce LPP SA są: 
■ czynności kontrolne podejmowanie na wszystkich szczeblach i we wszystkich komórkach Spółki 
oparte na procedurach (zezwolenia, autoryzacje, weryfikacje, uzgadnianie, przeglądy działalności 
operacyjnej, podział obowiązków), które pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych Zarządu 
Spółki oraz  jednocześnie umożliwiają podjęcie koniecznych działań identyfikujących i minimalizujących 
błędy i zagrożenia dla Spółki, 
■ instrukcja obiegu dokumentów – prawidłowy system obiegu ewidencji i kontroli dokumentacji (aby 
istniała zgodność zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi), 
■ odpowiednio wykwalifikowani pracownicy dokonujący kontroli, 
■ podział obowiązków wykluczający możliwość dokonywania przez jednego pracownika czynności 
związanych z realizacją i udokumentowaniem operacji gospodarczej od początku do końca, 
■ instrukcja inwentaryzacyjna, określająca zasady wykorzystywania, przechowywania i 
inwentaryzowania składników majątkowych, 
■ zasady amortyzacji bilansowej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, 



■ system informatyczny - księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu 
komputerowego Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem AWEK w siedzibie Spółki, który 
zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz bezbłędność przetwarzanych informacji, dostęp do zasobów 
informacyjnych systemu AWEK ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników 
wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków, 
■ polityka rachunkowości uwzględniająca zasady zawarte w Międzynarodowych Standardach 
Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz 
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji 
Europejskiej, 
■ elektroniczny system procesowania dokumentów (faktury, elementy dokumentacji pracowniczej, 
zlecania zakupu wyposażenia, zlecenia płatności itp.). 
 
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i 
skonsolidowanych podstawowym elementem kontroli wewnętrznej jest audyt sprawozdania 
finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. 
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki LPP. Do zadań niezależnego audytora 
należy przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych, kontrola nad  
prawidłowością ich sporządzania oraz przestrzegania zasad rachunkowości. 
 
Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialne są trzy piony: księgowy, finansowy i relacji 
inwestorskich, kierowane odpowiednio przez Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego oraz 
Kierownika ds. Relacji Inwestorskich. Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnego 
biegłego rewidenta, ich weryfikacji pod kątem kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń 
gospodarczych, dokonuje Dyrektor Finansowy, który z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny za proces 
sprawozdawczości finansowej. 
 
W LPP SA dokonuje się półrocznych przeglądów strategii i  realizacji planów biznesowych. Związane 
jest to z cyklami występującymi w handlu odzieżą. Po zamknięciu półrocza, kierownictwo wyższego i 
średniego szczebla przy współudziale działu finansowego dokonuje analizy wyników finansowych 
Spółki. Wyniki operacyjne Spółki, poszczególnych działów handlowych a nawet konkretnych sklepów 
analizowane są każdego miesiąca. 
Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów 
sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania organów 
zarządzających Spółki. W LPP SA przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z 
działalnością firmy.  Istotną rolę tutaj odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za 
kontrolowanie działalności swoich działów w tym identyfikacji i oceny ryzyka związanego z procesem 
sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i  zgodnych z przepisami prawa sprawozdań finansowych. 
 
Akcje i akcjonariat 
 
Struktura akcjonariatu 
 
Struktura własności kapitału zakładowego LPP SA na dzień 31 grudnia 2016 roku. 
 

Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych 
akcji (w szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów na 

WZA 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

 

Wartość 
nominalna 

akcji 

Marek Piechocki 175 497 9,5% 875 493 27,2% 350 994 

Jerzy Lubianiec 174 999 9,5% 874 995 27,2% 349 998 

Forum TFI SA* 200 730 10,9% 200 738 6,2% 401 460 

Akcje własne 18 978 1,0% 0** 0,0% 37 956 

Pozostali 
akcjonariusze 

1 269 087 69,0% 1 269 087 39,4% 2 538 174 

Razem 1 839 291 100,0% 3 220 313 100,0% 3 678 582 



*Forum TFI SA zarządza funduszami Forum 64 FIZ (podmiot powiązany z Panem Jerzym Lubiańcem – akcjonariuszem LPP SA) 
oraz Forum 65 FIZ (podmiot powiązany z Panem Markiem Piechockim – akcjonariuszem LPP SA).  
Fundusze zarządzane przez Forum TFI SA posiadają bezpośrednio 195 050 akcji LPP SA oraz pośrednio 5 680 akcji LPP SA. 
** z 18 978 akcji LPP SA nie może być wykonywane prawo głosu na WZA, gdyż są to akcje własne LPP SA 

 
Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących są następujące 
ilości akcji Spółki:  
 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji (w szt.) 
Liczba głosów na WZA 

Marek Piechocki - Prezes Zarządu 175 497 875 493 

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu 153 153 

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes 
Zarządu 

10 10 

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu 102 102 

Jerzy Lubianiec - Prezes Rady Nadzorczej 174 999 874 995 

Dariusz Pachla - Członek Rady Nadzorczej 500 500 

 
Dodatkowo osoby zarządzające Emitentem posiadają uprawnienia do objęcia 13 132 akcji serii L 
wynikające z możliwości konwersji warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje LPP SA. 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych. 
 
Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
 
W okresie sprawozdawczym obowiązywał uruchomiony w 2011 roku program motywacyjny dla 
kluczowych osób zarządzających Spółką dominującą na lata 2011-2014.  
W ramach realizacji tego programu motywacyjnego Spółka wyemitowała 21 300 sztuk warrantów 
subskrypcyjnych, które zostały objęte przez osoby uprawnione, z czego 8 168 sztuk warrantów zostało 
zamienionych na akcje serii L (RB 02/2016, RB 50/2016). 
W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich pozostałych objętych warrantów na akcje, 
ogólna liczba akcji wynosiłaby 1 852 423, a ilość głosów na WZA LPP SA 3 233 445. 
 
W Spółce nie został ustanowiony system kontroli akcji pracowniczych. 
 
Z zastrzeżeniem powyższych informacji, Spółce nie są znane umowy w wyniku których mogą w 
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i 
obligatariuszy.  
 
Akcje własne 
 
W 2016 roku GK LPP SA nie dokonywała skupu akcji własnych. 

 
Notowania akcji 

 
Akcje LPP SA są notowane na Rynku Głównym GPW od 2001 roku. 
Cena akcji Spółki w dniu debiutu wynosiła 48,00 zł. Najniższą wartość akcji Spółki w historii notowań 
LPP SA odnotowała 18 maja 2001 roku: 47,00 zł, a najwyższą 4 września 2014: 10 100,00 zł. 
W 2016 roku kurs akcji LPP kształtował się w przedziale od 3 820,00 zł do 6 162,44 zł (według cen 
zamknięcia). Notowania akcji podczas ostatniej sesji (według cen zamknięcia) w 2015 roku wynosiły 
5 512,51 zł, a rok później cena kształtowała się na poziomie 5 673,60 zł. 
Zysk netto na jedną akcję zwykłą na koniec 2016 roku wynosił 96,19 zł, a rok wcześniej 193,87 zł. 
 
Według stanu na 31 grudnia 2016 roku akcje LPP SA wchodziły w skład następujących indeksów 
giełdowych: 



1. WIG-Poland – indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek 
notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w 
indeksach. Udział LPP SA w indeksie WIG-Poland wynosił 2,6%. 

2. WIG20 – indeks obliczany na podstawie wartości portfela 20 największych i najbardziej 
płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. LPP SA obecna jest w składzie tego indeksu od 
2014 roku, a udział w nim wynosił 4,1%. 

3. WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na 
Rynku Głównym GPW. Udział LPP w indeksie WIG30 wynosi 3,8% 

4. WIG Odzież – indeks sektorowy, w skład którego wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG 
i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „odzież i kosmetyki”. Na dzień 31 grudnia 2016 roku 
indeks ten nie był jeszcze publikowany, obecnie udział LPP w indeksie WIG Odzież wynosi 
54,5%,  

5. MSCI Poland Index – indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW. 
LPP SA obecna jest w składzie tego indeksu od 2014 roku. 

 
Kurs akcji LPP na tle WIG20 w 2016 roku 

 

 
 
 
Kurs akcji LPP w 2016 roku 
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Ograniczenia związane z akcjami oraz posiadacze specjalnych uprawnień kontrolnych 

 
Akcjonariusze posiadający akcje dające prawo do więcej niż 15% na Walnym Zgromadzeniu wykonują 
prawo głosów  w wysokości 15% głosów niezależnie od liczby głosów wynikających z posiadanych akcji. 
Dwaj akcjonariusze, kierujący spółką od wielu lat, Pan Jerzy Lubianiec i Pan Marek Piechocki posiadają 
bezpośrednio po 174 999 oraz pośrednio po 1 akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, 
że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na WZA. Dodatkowo akcje w/w akcjonariuszy nie są objęte 
opisanym wyżej statutowym ograniczeniem wykonywania praw głosów jedynie do 15% głosów na WZA 
bez względu na ilość posiadanych akcji. Wskazane wyżej zapisy statutu dają pozycję dominującą dwóm 
wskazanym wyżej akcjonariuszom.  
Zastrzeżenem powyższych informacji nie istnieją inne papiery wartościowe dające specjalne 
uprawnienia kontrolne.  
 
Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych dotyczą akcji 
imiennych. 
 
Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki. Zezwolenia na zbycie lub 
zastawienie akcji udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 
dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Spółka odmówi zezwolenia, powinna w terminie 
30 dni wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej 
określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. 

 
Władze 
 
Zarząd LPP 

 
   Skład osobowy  

 
Skład osobowy Zarządu na 31 grudnia 2016 roku: 
■ Marek Piechocki – Prezes Zarządu 
■ Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu 
■ Jacek Kujawa- Wiceprezes Zarządu 
■ Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu 
 
Jednocześnie w roku 2016 miały miejsce zmiany w składzie Zarządu polegająca na rezygnacji z 
pełnienia funkcji Członka Zarządu LPP SA przez pana Piotra Dykę (RB 12/2016) oraz przez pana 
Huberta Komorowskiego (RB 45/2016). 
 
Kompetencje i zasady pracy Zarządu  LPP SA określone zostały w następujących dokumentach: 
■ Statut Spółki LPP SA (dostępny na stronie internetowej Spółki) 
■ Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki) 
■ Kodeks spółek handlowych 

 
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz kompetencje Zarządu 
Zarząd składa się od dwóch do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do pięciu 
Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków określa Rada Nadzorcza. 
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. 
Kompetencje i zasady pracy Zarządu  LPP SA określone zostały w następujących dokumentach: 
■ Statut Spółki LPP SA (dostępny na stronie internetowej Spółki) 
■ Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki) 
■ Kodeks spółek handlowych 
Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów LPP 
SA. 
Zarządowi nie przysługuję prawo do decyzji o emisji lub wykupie akcji. 
 
Umowy z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę  
Z osobami zarządzającymi nie zostały zawarte umowy przewidujące rekompensatę w przypadku ich 
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub 
zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 
 



 Wynagrodzenie osób zarządzających 
 

Wartości wszelkich wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących przedstawiono w punkcie 
15.22.1   Informacji dodatkowej. 
 
Rada Nadzorcza LPP 
 
Skład osobowy  
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco: 
■ Jerzy Lubianiec - prezes Rady Nadzorczej 
■ Krzysztof Olszewski - członek Rady Nadzorczej 
■ Wojciech Olejniczak - członek Rady Nadzorczej 
■ Maciej Matusiak - członek Rady Nadzorczej 
■ Dariusz Pachla - członek Rady Nadzorczej 

 
W ciągu roku obrotowego nie zaszły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 
 
Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej LPP SA określone zostały w następujących 
dokumentach: 
■ Statut Spółki LPP SA (dostępny na stronie internetowej Spółki) 
■ Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki) 
■ Kodeks spółek handlowych 
 
Komitety Rady Nadzorczej 
W roku obrotowym 2016 jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w obrębie Rady 
Nadzorczej nie zostały powołane komitety do zadań szczególnych. W związku z pięcioosobowym 
składem Rady Nadzorczej zadania Komitetu Audytu wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach […] 
wykonuje kolegialnie cała Rada Nadzorcza.  
Do ustawowych zadań w tym zakresie należą w szczególności: 
1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 
2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 
ryzykiem; 
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 
4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.  
48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach (…), takich jak np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych, doradztwo podatkowe. 
Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zapoznaje się z pisemnymi 
informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach 
dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach 
systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, 
zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz 
czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń. 
W przypadku zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej powyżej 5 członków, w jej ramach 
powołany zostanie komitet audytu, którą to możliwość przewiduje Statut Spółki. 
 
Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, opis praw akcjonariuszy i sposobu 
ich wykonywania 
 
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub 
nadzwyczajnym. 

2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w Gdańsku, Warszawie lub Sopocie, w miejscu 
wskazanym przez Zarząd. 

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie 
roku obrotowego. 

4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na 
żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dwudziestą 
część kapitału akcyjnego, zgłoszony na piśmie. 



5) Fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu (dzień, godzina) i miejsca 
ogłaszany jest przez Zarząd 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. 

 
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności 
LPP SA za ubiegły rok. 

2) Podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej przy zawiązaniu LPP SA lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru. 

3) Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat. 
4) Udzielenie członkom władz LPP SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 
5) Powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje. 
6) Zmiana Statutu. 
7) Powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia LPP SA, jej rozwiązania i 

likwidacji. 
8) Podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia 

na nim prawa użytkowania. 
9) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą. 
10) Decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w 

Kodeksie Spółek Handlowych i postanowieniach Statutu Spółki. 
 

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
1) Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 

upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

2) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który to kieruje pracami WZ oraz zapewnia 
sprawny i prawidłowy przebieg obrad. 

3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 
4) Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne 

materiały są przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej. 
5) Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. 

 
Głosowanie 

1) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy 
wyborach władz oraz nad wnioskami o odwołanie organów władz lub likwidatorów Spółki, bądź 
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne 
głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub jego reprezentanta. 

2) Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej, do której 
obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, 
nadzorowanie obsługi komputerowej (w wypadku głosowania z wykorzystaniem techniki 
elektronicznej) oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. 

3) Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji 
uprzywilejowanej serii B jedna akcja daje na WZ prawo pięciu głosów. 

4) Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad. 
 
Opis zasad zmiany statutu emitenta 

 
Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zarząd LPP SA: 
 
 

 Marek Piechocki – Prezes Zarządu                                                ....................................................................... 
 
 
Przemysław Lutkiewicz– Wiceprezes Zarządu                 ….………………………………………………... 
 
 
Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu                                      …………………………………………………... 
 
 
Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu                         ........................................................................ 
 
 
 

Gdańsk, 6 kwietnia 2017 rok 
 
  

 

 


