
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 757) Zarząd Groclin Spółka Akcyjna przekazuje Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu 
korporacyjnego w roku 2021.  

Zbiór zasad ładu korporacyjnego 

Na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu przyjętym 
Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku, Groclin S.A. jest zobowiązana do 
stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. 
Dokument ten stanowi załącznik do wspomnianej Uchwały Rady Giełdy, a także jest dostępny na stronie 
internetowej www.corp-gov.gpw.pl, a także na stronie internetowej Groclin S.A w dziale „Ład korporacyjny”.  

Emitent uwzględnił w wewnętrznych dokumentach regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, w tym  
w szczególności odnoszące się ̨ do zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz 
uprawnień́ akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. 

Raport dotyczący zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przez Groclin S.A. 
został opublikowany w dniu 30 lipca 2021 roku i jest dostępny na stronie www.groclin.com. 

Wskazanie, w jakim zakresie Emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego  

Zarząd Emitenta oświadcza, że w roku 2021 Spółka i jej organy przestrzegały zasad zawartych w dokumencie 
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z zastrzeżeniem, że odstąpiono od stosowania niektórych zasad,  
a inne były stosowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Spółki.  

Ponizej przedsstawiono w jakim w zakresie Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego: 

1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: 

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju; 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Spółka jest w trakcie opracowywania sformalizowanej strategii biznesowej, która zakłada 
nowe kierunki rozwoju Emitenta i pomimo, że nie jest objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego, 
rozważy możliwość ujęcia w niej tematyki ESG. 

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu 
zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze 
społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka jest w trakcie opracowywania sformalizowanej strategii biznesowej, która zakłada 
nowe kierunki rozwoju Emitenta i pomimo, że nie jest objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego, 
rozważy możliwość ujęcia w niej tematyki ESG. Kwestie dotyczące warunków pracy i poszanowania praw 



pracowniczych są regulowane odrębnymi dokumentami wewnętrznymi. Emitent zamierza podjąć kroki mające 
na celu implementację wskazanych w niniejszej zasadzie czynników do opracowywanej strategii biznesowej. 

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka 
zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, 
w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za 
pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące założeń realizowanej 
strategii, jej celów oraz postępów jej realizacji, jednakże zakres informacji publikowanych przez Spółkę różni się 
od zakresu wskazanego w zasadzie 1.4, niemniej jednak Spółka rozważy możliwość ich ujęcia w trakcie 
opracowywania nowej strategii. 

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są 
kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Wyjaśnienie braku stosowania – jak w pkt. 1.4. 

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanegojako 
procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii,nagród i innych 
dodatków) kobiet mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji 
ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem 
czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: W opinii Spółki ze względu na aktualną strukturę oraz wielkość zatrudnienia publikowanie 
wskaźnika, o którym mowa w przedmiotowej zasadzie mogłoby naruszać tajemnicę wynagrodzeń pracowników 
Spółki. W przypadku zwiększenia i dywersyfikacji zatrudnienia Spółka rozważy możliwość przedstawiania tego 
wskaźnika. 

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku 
pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie  
w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania 
zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także 
najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na 
przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na 
zadawane pytania. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Ze względu na rozmiar Spółki i koszty Spółka nie organizuje spotkań dla inwestorów, uważając 
za wystarczające w tym zakresie rzetelne wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przez przepisy prawa 
odnoszące się do spółek publicznych, których wypełnianie daje pełny ogląd sytuacji spółki (w tym finansowej) 
oraz dalszych planów rozwoju i przyjętej strategii. Ponadto Spółka, poprzez ustalone kanały komunikacji, udziela 
odpowiedzi na zadawane przez inwestorów pytania. Jeżeli akcjonariusze Spółki będą zgłaszać potrzebę takich 
spotkań, Spółka rozważy możliwość organizacji spotkań dla inwestorów. 

2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

2.1 Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio 
przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. 
w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, 



a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem 
płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie 
nie niższym niż 30%. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie przyjęła wyodrębnionej polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej. 
Decydując  
o wyborze danej osoby i powierzeniu funkcji Spółka kieruje się przede wszystkim kwalifikacjami, jakie dana osoba 
reprezentuje. 

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny 
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, 
umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie 
nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 
2.1. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Tak jak wskazano w wyjaśnieniu do zasady 2.1 Spółka nie posiada wyodrębnionej  
i sformalizowanej polityki różnorodności. Aktualny skład Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia jednak 
różnorodność zarówno w zakresie wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, wieku, płci oraz doświadczenia 
zawodowego. 

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody 
rady nadzorczej. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje tej zasady, a postanowienia Statutu Spółki nie przewidują dla Rady 
Nadzorczej uprawnienia do wyrażania zgody na dodatkową aktywność Członka Zarządu poza Spółką lub spółkami 
z grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza ocenia przede wszystkim bieżące sprawowanie funkcji członków zarządu 
oraz stopień ich zaangażowania w prowadzenie spraw Spółki. 

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia 
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa 
powyżej, zawiera co najmniej: informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do 
zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana ponieważ Spółka nie przyjęła wyodrębnionej polityki różnorodności. 

3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE 

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub 
funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Z uwagi na rozmiar Spółki i rodzaj prowadzonej działalności nie zostały wyodrębnione 
jednostki odpowiedzialne za system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcję audytu 
wewnętrznego. Wyżej wymienione systemy lub funkcje wykonywane są w ramach każdego z pionów 
organizacyjnych, a za zgodność działalności Spółki z prawem odpowiadają w szczególności służby prawne. 

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem 
wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników 
Spółki. 



Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym już w zasadzie 3.2. w Spółce nie ma wyodrębnionych 
stanowisk, o których mowa w przedmiotowej zasadzie. 

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu 
członkowi zarządu. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym już w zasadzie 3.2. w Spółce nie ma wyodrębnionych 
stanowisk, o których mowa w przedmiotowej zasadzie. 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie 
przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu 
audytu. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym już w zasadzie 3.2. w Spółce nie jest obecnie 
utrzymywana funkcja audytu wewnętrznego, tym samym nie wyodrębniono stanowiska osoby kierującej 
audytem wewnętrznym. 

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla 
jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań. 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Komentarz Spółki: Spółka nie prowadzi działalności w grupie podmiotów, co uzasadniałoby stosowanie tej 
zasady.  

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, 
przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego. 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Komentarz Spółki: Spółka nie należy do wskazanych indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. 

4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania 
akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego 
walnego zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie przewiduje przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. Doświadczenia Spółki odnośnie organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeń nie 
wskazują na potrzebę udostępnienia takich rozwiązań. W przypadku istotnego zainteresowania akcjonariuszy 
Spółki związanego z potrzebą organizacji e-walnego Spółka rozważy taką możliwość. 

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rezygnacja z transmisji obrad jest spowodowana bardzo ograniczonym uczestnictwem 
akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach. Jeżeli akcjonariusze Spółki wystąpią o wznowienie transmisji  
i rejestrowanie przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, Zarząd Spółki rozważy ponownie przeprowadzenie 



transmisji obrad. Aktualnie obowiązujące regulacje, w tym obecność na Walnym Zgromadzeniu notariusza, daje 
rękojmię rzetelnego prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. 

6. WYNAGRODZENIA 

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być 
uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu 
audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Wynagrodzenie członków Rady nie jest uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Członkowie 
Komitetu Audytu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia uwzględniającego prace w Komitecie Audytu. 

 


