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Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

 

Stosowane zasady ładu korporacyjnego  

 

Zarząd LPP oświadcza, że w 2018 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 oświadcza, że Spółka i jej organy w 2018 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.  

https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw
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■ 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.  

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.  
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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. 

 

Zarząd LPP SA oświadcza, że Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających 

poza wymogi przewidziane prawem krajowym. 

 

Opis systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 

sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych  

 

Jako GK posiadamy 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 naszej Spółce są:  

■ czynności kontrolne podejmowane 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 
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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 komputerowe SAP 

(od 01.01.2019 wcześniej funkcjonował system AWEK), który zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz 

bezbłędność przetwarzanych informacji, dostęp do zasobów informacyjnych systemu SAP 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 działy: Księgowy, Finansowy i Relacji 

Inwestorskich, kierowane odpowiednio przez Głównego Księgowego, Dyrektora Kontrolingu 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.  
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Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów 

sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania Zarządu naszej Spółki. W 

LPP 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. 

 

Nasze akcje i nasi akcjonariusze 

 

Kto jest naszym właścicielem  

 

Struktura własności kapitału zakładowego LPP SA na dzień 31 grudnia 2018 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 

Fundacja Semper Simul* 319 208 17,2% 1 019 208 31,5% 638 416 

Fundacja Sky** 226 338 12,2% 926 338 28,6% 452 676 

Akcje własne*** 18 861 1,0% 0 0,0% 37 722 

Pozostali akcjonariusze 1 288 016 69,5% 1 288 016 39,8% 2 576 032 

Razem 1 852 423 100,0% 3 233 562 100,0% 3 704 846 

*Fundacja Semper Simul - fundacja związana z Panem Markiem Piechockim (art.3 ust.1 pkt 26 lit. d MAR) 
**Fundacja Sky - fundacja związana z Panem Jerzym Lubiańcem (art.3 ust.1 pkt 26 lit. d MAR i art.4 pkt 15 ustawy o ofercie publicznej) 
***z 18 861 akcji LPP nie może być wykonywane prawo głosu na WZA, gdyż są to akcje własne LPP  

 

W dniu 20 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 

WZA. Akcje będące wcześniej w posiadaniu głównych akcjonariuszy: Marka Piechockiego i Jerzego 

Lubiańca (RB nr 16/2018) zostały przeniesione do powołanych fundacji tj. Semper Simul oraz Sky. Na 

rzecz tych fundacji przeniesione zostały akcje LPP, które wcześniej  należały bezpośrednio do tych dwóch 

głównych akcjonariuszy oraz również z dwóch funduszy zarządzanych przez TFI Forum SA.  
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Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

 

Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji (w szt.) 

Liczba głosów na 

WZA 

Wartość 

nominalna akcji 

Marek Piechocki – Prezes Zarządu 39 39 78 

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu 179 179 358 

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu 36 36 72 

Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu 128 128 256 

Jerzy Lubianiec – Prezes Rady Nadzorczej* 226 338 926 338 452 676 

Antoni Tymiński – Członek Rady Nadzorczej 11 11 22 

Piotr Piechocki – Członek Rady Nadzorczej 14 14 28 

*akcje posiadane pośrednio poprzez podmiot zależny 

 

Z zastrzeżeniem informacji zamieszczonych w powyżej osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają 

akcji i udziałów w podmiotach powiązanych z LPP. 

 

Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy  

 

W okresie sprawozdawczym został uruchomiony program motywacyjny dla kluczowych osób 

zarządzających Spółką dominującą na lata 2018-2019. W ramach realizacji tego programu w przypadku 

spełnienia warunków określonych w regulaminie programu, Spółka zaoferuje uczestnikom programu 

(osobom zarządzającym) nabycie od Spółki akcji LPP SA (z puli akcji własnych) za cenę równą wartości 

nominalnej akcji, z zastrzeżeniem, że łączna liczba zaoferowanych akcji nie może być wyższa niż 855 akcji. 

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  

GK LPP posiada 18 861 akcji własnych. W 2018 roku nie dokonywano skupu akcji własnych. 

 

Notowania naszych akcji  

Akcje LPP SA są notowane na Rynku Głównym GPW od 2001 roku.  

Cena akcji Spółki w dniu debiutu wynosiła 48,00 PLN. Najniższą wartość akcji Spółki w historii notowań 

LPP SA odnotowała 18 maja 2001 roku: 47,00 PLN, a najwyższą 8 stycznia 2018: 10 170,00 PLN.  
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W 2018 roku kurs akcji LPP kształtował się w przedziale od 7 535,00 PLN do 10 170,00 PLN (według cen 

zamknięcia). Notowania akcji podczas ostatniej sesji (według cen zamknięcia) w 2017 roku wynosiły 

8 910,00 PLN, a rok później cena kształtowała się na poziomie 7 850,00 PLN.  

Zysk netto GK na jedną akcję zwykłą na koniec 2018 roku wynosił 287,95 PLN, a rok wcześniej 241,36 

PLN.  

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku akcje LPP SA wchodziły w skład następujących indeksów 

giełdowych:  

Krajowych 

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 3,6%.  

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 

4,9%.  

WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym 

GPW. Udział LPP w indeksie WIG30 wynosił 4,6%  

WIG Odzież – indeks sektorowy, w skład którego wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i 

jednocześnie zakwalifikowane do sektora „odzież i kosmetyki”. Udział LPP w indeksie WIG Odzież wynosił 

61,9%. 

Zagranicznych: 

MSCI Poland Index – indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW. LPP SA 

obecna jest w składzie tego indeksu od 2014 roku.  

CECE index – indeks należący do Vienna Stock Exchange, zawierający spółki z Polski, Czech i Węgier. 

LPP SA jest obecna w składzie tego indeksu od połowy września 2017 roku. 

STOXX Europe 600 – indeks reprezentujący duże, średnie i małe spółki z 17 krajów Unii Europejskiej. 

Indeks jest częścią Deutsche Boerse Group. LPP SA wchodzi w skład tego indeksu od września 2018 roku. 

FTSE Russell Index – indeks należący do London Stock Exchange, w skład którego wchodzą kraje 

rozwinięte. LPP SA obecna jest w składzie tego indeksu (w kategorii średnich spółek) od 24 września 2018 

roku tj. od momentu przejścia Polski z indeksu rynków rozwijających się do rozwiniętych. Polska zajmuje 

23 miejsce w indeksie. 

 

Ograniczenia związane z akcjami oraz posiadacze specjalnych uprawnień kontrolnych  

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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Jednocześnie akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 

5 głosów na WZA. Posiadaczami akcji imiennych są dwa podmioty: Fundacja Semper Simul (fundacja 

związana z Panem Markiem Piechockim art.3 ust.1 pkt 26 lit. d MAR) oraz Fundacja Sky (fundacja 

związana z Panem Jerzym Lubiańcem art.3 ust.1 pkt 26 lit. d MAR i art.4 pkt 15 ustawy o ofercie publicznej). 

Podmioty te posiadają po 175 000 akcji imiennych każda, dających każdej prawo do 875 000 głosów na 

WZA.  

Z zastrzeżeniem powyższych informacji nie istnieją inne papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia 

kontrolne.  

 

Emisja papierów wartościowych - wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych w 

okresie objętym raportem 

 

W 2018 roku nie miała miejsca emisja papierów wartościowych. 

 

Władze 

Nasz Zarząd 

Skład osobowy: 

Marek Piechocki – Prezes Zarządu 

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu 

Przemysław Lutkiewicz - Wiceprezes Zarządu 

Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu 

 

W 2018 roku nie miały miejsca zmiany w składzie osobowym Zarządu.  

 

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 niezastrzeżone do kompetencji innych organów LPP SA.  

Zarządowi nie przysługuję prawo do decyzji o emisji lub wykupie akcji.  
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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 przedstawiliśmy w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym (nota 29.3 oraz 29.4) i jednostkowym sprawozdaniu finansowym (nota 31.3 oraz 31.4). 

 

 

Nasza Rada Nadzorcza 

Skład osobowy: 

Jerzy Lubianiec – Prezes Rady Nadzorczej 

Wojciech Olejniczak – Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej 

Piotr Piechocki – członek Rady Nadzorczej 

Magdalena Sekuła – członek Rady Nadzorczej 

Antoni Tymiński – członek Rady Nadzorczej 

Miłosz Wiśniewski – członek Rady Nadzorczej 

 

W 2018 roku nie miały miejsca 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  

 

Wynagrodzenie osób nadzorujących  

Wartości wszelkich wynagrodzeń osób nadzorujących przedstawiliśmy w skonsolidowanym i 

jednostkowym sprawozdaniu finansowym w nocie odpowiednio: 29.3 oraz 31.3). 

 

Komitety Rady Nadzorczej  

Od 2017 roku w obrębie Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, który we wskazanym poniżej składzie 

spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 

roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). 

Antoni Tymiński - przewodniczący KA, spełnia ustawowe kryteria niezależności 

Jerzy Lubianiec - wiceprzewodniczący KA 

Magdalena Sekuła - członek KA, spełnia ustawowe kryteria niezależności 
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Piotr Piechocki - członek KA 

Miłosz Wiśniewski - członek KA, spełnia ustawowe kryteria niezależności 

 

Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada 

Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Antoni Tymiński – posiada uprawnienia biegłego rewidenta (wpisany 

na listę PIBR), doświadczenie jako partner Pricewaterhouse Coopers i manager Deloitte&Touche 

odpowiadający za badania sprawozdań finansowych. Wiedzę i umiejętności z tego zakresu posiada 

również członek Komitetu Audytu Pan Miłosz Wiśniewski, które zdobył jako Dyrektor Finansowy Cereal 

Partners Worldwide i Boryszew SA. 

Natomiast wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Pan 

Jerzy Lubianiec - w związku z pełnieniem uprzednio funkcji Prezesa Zarządu LPP SA oraz wieloletniego 

pełnienia funkcji Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA) oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Piechocki,  

który m.in. kierował działem e-commerce LPP SA. 

 

W 2018 roku Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń. 

 

Do zadań Komitetu Audytu należą:  

■ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i przedkładanie zaleceń mających na celu 

zapewnienie rzetelności tego procesu w Spółce;  

■ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem w Spółce, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;  

■ monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej Spółki, w szczególności przeprowadzania 

przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru 

Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;  

■ kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w 

przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;  

■ informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to 

przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w 

procesie badania;  

■ dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta;  

■ wyrażanie zgody na korzystanie ze świadczonych przez firmę audytorską lub biegłego rewidenta innych 

niż badanie sprawozdań usług dozwolonych,  

■ opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;  

■ opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej nieaudytowych usług 

dozwolonych;  

■ określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;  
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■ przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji zgodnie z przepisami art. 130 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 i 

ust. 3 Ustawy;  

■ weryfikowanie efektywności pracy osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta, w 

szczególności przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań 

finansowych Spółki oraz Spółek powiązanych w celu omówienia postępu prac, wyjaśnienia wątpliwych 

kwestii i zastrzeżeń biegłego rewidenta co do stosowanej polityki rachunkowości lub systemów kontroli 

wewnętrznej;  

■ omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów 

okresowych sprawozdań finansowych;  

■ przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki 

(jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:  

wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,  

głównych obszarach podlegających badaniu,  

znaczących korektach wynikających z badania,  

zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i 

sprawozdawczości; 

■ wydawanie opinii dla Rady Nadzorczej w sprawie rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do 

badania sprawozdań finansowych Spółki;  

■ wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie przez Zarząd osoby sprawującej w Spółce kluczową 

funkcję audytu wewnętrznego;  

■ monitorowanie obowiązującego w Spółce systemu compliance;  

■ w przypadku braku wyodrębnionej organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, Komitet Audytu 

co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.   

 

Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania  

Kryteria wyboru firmy audytorskiej 

1. W toku przygotowywania przez Komitet Audytu rekomendacji, a następnie w procesie wyboru 

Podmiotu Uprawnionego dokonywanego przez Radę Nadzorczą LPP SA, uwzględniane są 

następujące kryteria: 

a) dotychczasowe doświadczenie Podmiotu Uprawnionego oraz kwalifikacje i doświadczenia osób 

delegowanych do wykonywania czynności rewizji finansowej; 

b) znajomość branży, w której działa Spółka; 

c) warunki cenowe zaoferowane przez Podmiot Uprawniony; 

d) zaproponowany harmonogram prac związanych z czynnościami rewizji finansowej; 

e) kompletność usług zadeklarowanych przez Podmiot Uprawniony; 

f) reputacja Podmiotu Uprawnionego;  
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2. W toku przygotowywania przez Komitet Audytu rekomendacji, a następnie w procesie wyboru 

Podmiotu Uprawnionego dokonywanego przez Radę Nadzorczą LPP SA, uwzględnia się również 

przygotowaną przez Podmiot Uprawniony oraz Kluczowego biegłego rewidenta ocenę: 

a) spełniania przez Podmiot Uprawniony wymogów niezależności, o których mowa w art. 69–73 

Ustawy o biegłych; 

b) istnienia zagrożeń dla niezależności Podmiotu Uprawnionego oraz zastosowania zabezpieczenia 

w celu ich zminimalizowania; 

c) dysponowania przez Podmiot Uprawniony kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi 

zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania; 

d) posiadania przez osobę wyznaczoną jako kluczowy biegły rewident uprawnienia do 

przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii 

Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich 

rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym 

badania. 

3. Przed wydaniem rekomendacji Komitet Audytu ocenia również: 

a) niezależność Podmiotu Uprawnionego oraz osób zaangażowanych w czynności rewizji finansowej 

w świetle art. 69–73 Ustawy o biegłych; 

b) ograniczenia ustawowe odnoszące się do możliwości świadczenia usług na rzecz Spółki, 

ewentualne wnioski oraz wytyczne zawarte w rocznym raporcie z kontroli wydanym przez Komisję 

Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 Ustawy o biegłych w stosunku do Podmiotu 

Uprawnionego, mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej. 

4. Niedopuszczalne jest przyjmowanie nacisków lub sugestii stron trzecich co do wyboru, ani 

przyjmowanie przez Spółkę lub jej organy lub Komitet Audytu żadnych wytycznych co do wybory 

Podmiotu Uprawnionego, jak również nie jest dopuszczalne zawieranie żadnych umów lub 

podejmowanie zobowiązań w tym zakresie. 

5. Wybór dokonywany jest spośród dowolnych firm audytorskich, które złożyły oferty w sprawie 

świadczenia usługi badania ustawowego zgodnie z Procedurą Wyboru, z zastrzeżeniem, że: 

a) firma audytorska, która badała Sprawozdania Finansowe Spółki po upływie maksymalnych 

okresów trwania zlecenia nie może podjąć badania sprawozdania Spółki w okresie czterech 

kolejnych lat, 

b) organizacja procedury przetargowej nie wyklucza z udziału w procedurze wyboru firm, które 

uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek 

zainteresowania publicznego w danym państwie Unii Europejskiej w poprzednim roku 

kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, 

c) Spółka może zaprosić dowolne firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi 

badania ustawowego pod warunkiem, że nie narusza to przepisów, o których mowa w Ustawie o 

biegłych. 
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6. Każdorazowo wybór Podmiotu Uprawnionego dokonywany jest na podstawie otrzymanych zgłoszeń 

ofertowych przekazanych Spółce w oparciu o Politykę Wyboru oraz z uwzględnieniem Procedury 

wyboru. 

 

Ograniczenia dotyczące wyboru 

1. Ograniczenia związane z wyborem Podmiotu Uprawnionego: 

a) maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez 

Podmiot Uprawniony lub firmę audytorską powiązaną z Podmiotem Uprawnionym lub 

jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy 

audytorskie, nie może przekraczać 5 lat; 

b) kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej lub badania rocznego sprawozdania finansowego 

w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat; 

c) kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badania rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej lub badania rocznego sprawozdania finansowego 

w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania. 

2. Pierwsza umowa o badanie Sprawozdań finansowych jest zawierana z Podmiotem Uprawnionym na 

okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. 

3. Zasada, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, ma zastosowanie do badań Sprawozdań Finansowych 

sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2017 roku. 

4. Zasada, o której mowa w ust. 1 pkt c) powyżej, ma zastosowanie do okresów karencji rozpoczynających 

się 17 czerwca 2016 r. lub później. 

5. Dokonując rekomendacji oraz wyboru Podmiotu Uprawnionego uwzględnia się również ograniczenia 

wynikające z Polityki świadczenia usług dozwolonych. 

 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania uzyskiwane przez Podmiot Uprawniony, jego biegłych 

rewidentów oraz podwykonawców działających w ich imieniu i na ich rzecz, nie może być: 

a) uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania; 

b) kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz Spółki lub jednostek z nią powiązanych 

dodatkowych usług niebędących badaniem przez Podmiot Uprawniony lub jakikolwiek podmiot 

powiązany z firmą audytorską lub należący do sieci. 

2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania odzwierciedla pracochłonność oraz stopień złożoności 

prac i wymagane kwalifikacje. 

 

Na rzecz Spółki nie były świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe dozwolone 

usługi nie będące badaniem.  
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Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące 

wymogi wynikające z odpowiednich przepisów, przy czym w związku z przedłużeniem umowy z firmą 

audytorską dotychczas przeprowadzającą badania sprawozdań finansowych nie była przeprowadzana 

pełna procedura wyboru. 

 

Główne założenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie 

dozwolonych usług niebędących badaniem 

 

Opracowana przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i obowiązująca w ramach Spółki „Polityka 

świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą 

audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem” zakłada 

przede wszystkim konieczność zapewnienia niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta oraz 

ograniczenie możliwości powstania konfliktu interesów w przypadku zlecenia firmie audytorskiej 

świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem poprzez zdefiniowanie usług zabronionych oraz 

usług dozwolonych. Przykładowe usługi dozwolone obejmują np. przeprowadzanie procedur należytej 

staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej, usługi atestacyjne w zakresie 

informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w 

prospekcie emisyjnym badanej jednostki, badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, 

weryfikacja pakietów konsolidacyjnych. Z kolei usługi zabronione to w szczególności usługi podatkowe 

dotyczące: przygotowywania formularzy podatkowych, podatków od wynagrodzeń, zobowiązań celnych, 

prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych, 

opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych 

z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie i wdrażanie 

technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej, czy usługi związane z funkcją audytu 

wewnętrznego. Świadczenie usług dozwolonych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką 

podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń 

niezależności firmy audytorskiej, biegłego kluczowego biegłego rewidenta oraz innych członków zespołu 

wykonującego badanie.  

 

WZA 

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, Pruszczu 

Gdańskim - w miejscu wskazanym przez Zarząd.  
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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  
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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 naszego statutu   

Zmiana Statutu LPP wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administracyjnych, zarządzających i 

nadzorujących LPP  w odniesieniu do aspektów takich jak wiek, płeć lub wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe, cele tej polityki, sposób jej realizacji oraz skutki w danym okresie 

sprawozdawczym 

 

Zarząd Grupy LPP SA jest świadomy wagi i konieczności zapewnienia różnorodności w zakresie płci, 

kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki, ze 

względu na przekonanie o istotnym wpływie takiego podejścia na efektywność działania całego biznesu i 

budowania pozycji firmy, zarówno w opinii klientów, jej pracowników, jak i pozostałych interesariuszy.  

Grupa LPP zarządzając bogatym i różnorodnym portfolio marek odzieżowych również ze względu na 

charakter swojej działalności, w naturalny sposób wzmacnia kulturę firmową i środowisko pracy oparte na 

poszanowaniu i docenieniu indywidualnych różnic poszczególnych członków zespołu. W ten sposób każdy 

zatrudniony poprzez swój osobisty potencjał może przyczynić się do rozwoju Spółki jako całości oraz jej 

poszczególnych marek odzieżowych.  

Wszelkie działania podejmowane w Spółce w obszarze pracowniczym gwarantują równe szanse w 

dostępie do możliwości rozwojowych i awansu zawodowego. Nadrzędną zasadą w spółce jest kierowanie 

się obiektywnymi kryteriami merytorycznymi oraz profesjonalizmem w doborze pracowników do różnych 

funkcji zawodowych w ramach organizacji. Jednocześnie władze spółki dbają o zapobieganie wszelkim 

przejawom zachowań dyskryminujących.  

Przejawem dbałości o zapewnienie polityki różnorodności jest wypracowanie oraz wdrożenie misji i 

wartości spółki, w których kluczowym filarem budowania przewagi konkurencyjnej jest dbałość o rozwój 

indywidualnych talentów pracowników oraz traktowaniu pracowników z należyta godnością i szacunkiem 
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niezależnie od koloru skóry, wyznawanej religii, płci, wieku, narodowości, orientacji seksualnej, 

obywatelstwa, stanu cywilnego, poglądów politycznych czy niepełnosprawności. 

 


