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Raport w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w „Energopol-Południe” S.A. 
 
 
 

I.  Zarz�d „Energopol-Południe” S.A. o�wiadcza, �e do dnia 31.12.2007 roku nie 
zanotowano �adnych narusze� zasad ładu korporacyjnego przyj�tych w Spółce.  
„Energopol-Południe” S.A. przestrzegał zasad Corporate Governance zgodnie z wykładni� i 
wył�czeniami przyj�tymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 
czerwca 2005 roku. Do ko�ca 2007 roku Spółka nie stosowała zasad nr 14,20,28,43. 
W zwi�zku z wej�ciem w �ycie, pocz�wszy od dnia 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady 
Nadzorczej Giełdy Papierów Warto�ciowych z dnia 4 lipca 2007r., Zarz�d  
„Energopol-Południe” S.A. informuje, �e Spółka stosuje nowe regulacje dobrych praktyk z 
wył�czeniem:  

• z działu II zasady nr 1 pkt 2,4,5,6,7,11;  
• z działu III zasady nr 1 i 2.  

Szczegółowe wyja�nienia dotycz�ce odst�pstw od stosowanych zasad dobrych praktyk Spółka 
przekazała do publicznej wiadomo�ci w Raporcie bie��cym Nr 10/2008 z dnia 19 marca 
2008r. 
 
II. Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Energopol-Południe” S.A. 
s� uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego 
Zgromadzenia. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia zostały uregulowane w             
§ 14 Statutu Spółki.  
Do statutowych kompetencji Walnego Zgromadzenia nale��: 

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno�ci za 
ubiegły rok obrotowy, 

3. udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowi�zków, 

4. podział zysku lub pokrycie straty,  
5. ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,   
6. decydowanie o u�yciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, 
7. zmiana Statutu Spółki, 
8. podwy�szanie lub obni�anie kapitału akcyjnego, 
9. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze�stwa, 
10. zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
11. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
12. ustalanie zasad i wysoko�ci wynagrodze� członków Rady Nadzorczej, 
13. ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
14. wszelkie postanowienia dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy 

zawi�zywaniu Spółki lub sprawowaniu zarz�du albo nadzoru, 
15. ł�czenie, podział i przekształcenie Spółki, 
16. rozwi�zanie i likwidacja Spółki, 
17. rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych prze Rad� Nadzorcz�, Zarz�d lub 

akcjonariuszy. 
Sposób podejmowania uchwał reguluje § 13 Statutu i opiera si� na regułach ustalonych w 
kodeksie spółek handlowych.  
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Wszystkie akcje s� akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja upowa�nia do wykonywania 
1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
III.  W 2007 roku nast�piły zmiany w składzie Zarz�du.  
W dniu 25 pa�dziernika 2007 r. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu przyj�ła rezygnacj� z 
funkcji Prezesa Zarz�du Pana Lecha Tomasza Tomkowskiego i powołała do Zarz�du Pana 
Jacka Ta�birka, powierzaj�c mu funkcj� Prezesa Zarz�du.  
W dniu 21 listopada 2007r Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu odwołała ze składu 
Zarz�du Spółki Panów: Jana Mike – Wiceprezesa Zarz�du oraz Bogumiła Marka – 
Wiceprezesa Zarz�du. 
 
W 2007 r. uległ zmianie skład Rady Nadzorczej .  
Do dnia  7 grudnia 2007 r.  w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
- Piotr Robak – Przewodnicz�cy 
- Ryszard Matkowski - Wiceprzewodnicz�cy 
- Agnieszka Lesiak 
- Urszula Malinowska  
- Roman Kobyli�ski 
- Maciej Gnoi�ski (do 2 marca 2007r – rezygnacja) 
- Artur Leszczy�ski 
Od dnia  7 grudnia 2007 r.  w skład Rady Nadzorczej wchodz�: 
- Piotr Robak – Przewodnicz�cy 
- Zbigniew Niesiob�dzki - Wiceprzewodnicz�cy 
- Zofia Tupaj 
- Lucjan Noras 
- Artur Leszczy�ski 
W dniu 19 marca 2008 r. rezygnacj� z pełnienia funkcji zło�ył Pan Artur Leszczy�ski,  
a 20 marca 2008 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Pani� Katarzyn� 
Ziółek. 
 
Organy „Energopol-Południe” S.A. działaj� na podstawie Regulaminów. Regulamin Rady 
Nadzorczej jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy natomiast uchwał� w 
sprawie tre�ci Regulaminu Zarz�du podejmuje Rada Nadzorcza.  
W Zarz�dzie i Radzie Nadzorczej nie funkcjonuj� komitety. 
 

IV. Kontrola wewn�trzna w spółce ma na celu zapewnienie terminowego i 
dokładnego ujawniania faktów dotycz�cych wszystkich istotnych elementów działalno�ci 
Spółki. Przyczynia si� ona do uzyskania pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach 
operacyjnych, stanie maj�tku Spółki, a tak�e efektywno�ci zarz�dzania. Tym samym 
umo�liwia ujawnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnych i prawdziwych danych 
odzwierciedlaj�cych aktualn� sytuacj� spółki. Głównymi celem kontroli wewn�trznej jest 
doprowadzenie danych wynikaj�cych z ksi�g rachunkowych do zgodno�ci ze stanem 
rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realno�ci wynikaj�cych z nich informacji 
ekonomicznych. 

Sprawozdania finansowe s� sporz�dzane przez pracowników pionu finansowo – 
ksi�gowego. Nadzór nad przygotowaniem sprawozda� finansowych nale�y do Wiceprezesa 
ds. Finansów i Strategii. Sprawozdania finansowe podlegaj� badaniu przez niezale�nego 
biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny sprawozda� 
finansowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa. 
   


