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Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 

 

 

Zarząd LPP SA  oświadcza, że Spółka i jej organy w 2015 roku przestrzegały zasad Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW opisanych w częściach II, III i IV przy czym:  

■  nie był spełniany wymóg punktu 9a części II  mówiący o konieczności zapisu na stronie internetowej 

Spółki  przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,  

■ nie był spełniany wymóg punktu 10 części IV mówiący o konieczności zapewnienia akcjonariuszom 

udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Informacje dotyczące zasad Ładu Korporacyjnego dostępne są na korporacyjnej stronie internetowej 

Spółki www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny. 

 

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie Ładu Korporacyjnego, wykraczających poza wymogi 

przewidziane prawem krajowym. 

Spółka i jej organy przestrzegały także zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW opisanych 

w części I z wyjątkiem: 

■ Punktu 5 - stosowane zasady wynagradzania nie spełniały wszystkich wymogów opisanych w 

zaleceniach Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku oraz Zaleceń z 30 kwietnia 2009 roku . 

■ Punktu 9 - nie istniały żadne formalne zasady członkostwa w organach spółki w odniesieniu do płci 

ani żadne programy wspierania zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji 

zarządu i nadzoru w LPP SA. Obecnie wszyscy członkowie organów spółki to mężczyźni.  

■ Punktu 12 – Spółka nie zapewniła akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez 

pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania się walnego 

zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

W uzupełnieniu informacji odnośnie stosowania zasad Dobrych Praktyk, Zarząd LPP SA oświadcza, że 

Spółka stosuje rekomendacje i zasady 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). 

■ Rekomendacji VI.R.1 - wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno 

wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. 
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■ 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.  

 

■ Zasady szczegółowej I.Z.1.20 – umieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu 

obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

■ Zasady szczegółowej IV.Z.2. - zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego 

zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

■ Zasady szczegółowej VI.Z.4. – opublikowania w sprawozdaniu z działalności  raportu na temat polityki 

wynagrodzenia. 

              

1. Opis głównych cech stosowanych w Spółce 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,  
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■ 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 dwa piony: księgowy i finansowy 

kierowane przez Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. 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.  
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2. Informacje o akcjonariuszach Spółki 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 

 

Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji (w szt.) 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Marek Piechocki 175 498 875 498 27,3% 9,6% 

Jerzy Lubianiec 175 000 875 000 27,2% 9,6% 

Forum TFI SA 200 728 200 728 6,2% 11,0% 

Akcje własne 18 978 0 0,0% 1,0% 

Pozostali akcjonariusze 1 260 919 1 260 919 39,3% 68,86% 

Razem 1 831 123 3 212 145 100,0% 100,0% 

 

3. Informacje o  posiadaczach papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia 

kontrolne oraz  informacje o wszelkich ograniczeniach odnośnie do wykonywania prawa głosu, 

takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby 

głosów oraz ograniczenia przenoszenia praw własności  

 

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 

po 175 000 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 wyż ej 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. 

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. 
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4. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, 

w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji   

 

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.  

 

5. Opis zasad zmiany statutu emitenta 

 

Zmiana Statutu Spółki  wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

6. 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. 
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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. 
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Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu roku obrotowego, oraz opis działania 

organów zarządzających, nadzorujących  lub administracyjnych oraz ich komitetów  

 

Zarząd LPP SA 

 

Skład osobowy Zarządu na 31 grudnia 2015 roku: 

■ Marek Piechocki – Prezes Zarządu 

■ Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu 

■ Piotr Dyka- Wiceprezes Zarządu 

■ Hubert Komorowski - Wiceprezes Zarządu 

■ Jacek Kujawa- Wiceprezes Zarządu 

■ Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu 

 

Jednocześnie w październiku roku obrotowego miała miejsce zmiana w składzie Zarządu polegająca 

na powołaniu nowego członka Zarządu – pana Sławomira Łobodę (RB 39/2015), a w marcu bieżącego 

roku zmiana polegająca na rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu LPP SA przez pana Piotra 

Dykę (RB 12/2016). 

 

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 

 

Rada Nadzorcza  

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 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 zaszły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej  polegające na 

rezygnacji z pełnionej funkcji przez pana Krzysztofa Fąferka (RB 16/2015) oraz powołaniu na 

stanowisko członka RN pana Dariusza Pachlę  (RB 29/2015). 

 

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) 
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■ Kodeks spółek handlowych 

 

 

Zarząd LPP SA: 

 

 

Marek Piechocki – Prezes Zarządu                                   ....................................................................... 

 

Przemysław Lutkiewicz– Wiceprezes Zarządu                  ...………………………………………………... 

 

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu                                …………………………………………………... 

 

Hubert Komorowski – Wiceprezes Zarządu                       …………………………………………………... 

 

Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu                         ........................................................................ 

 

 

Gdańsk, 18 kwietnia 2016 rok 

 

 

 


