
5. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. 
 
Oświadczenie stanowiące część składową sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2016. 
 
5.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent.  

 
Od 1 stycznia 2016 roku Grupa Kapitałowa FASING S.A. stosuje nowe zasady przyjęte 

uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 
października 2015 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dokument 
ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl) w sekcji poświęconej 
zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych. Pełne oświadczenie Grupy 
Kapitałowej FASING S.A. dotyczące stosowania DPSN 2016 znajduje się na stronie 
internetowej Spółki www.fasing.pl  w zakładce Relacje Inwestorskie.  
 

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. 
dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone ww. 
dokumencie. 
 

Spółka nie stosuje żadnego innego, oprócz wymienionego powyżej, zbioru zasad ładu 
korporacyjnego. 
 

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, które wykraczają poza 
wymogi przewidziane prawem krajowym.  

 
 
 

5.2. Postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego, od przestrzegania których 
Emitent odstąpił i wyjaśnienie przyczyn ich niestosowania. 

 
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. podaje 

zasady ze zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2016”, które: 
- nie są i nie będą stosowane, 
- są stosowane w ograniczonym zakresie, 

 
 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

Zasady szczegółowe  

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej 
wyników finansowych, 

 
Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikuje strategii oraz prognoz 
wyników finansowych z uwagi na specyfikę rynku górniczego, który jest dla Spółki 
dominującym odbiorcą produkowanego przez nią asortymentu (wyrobów). W ocenie Spółki 
sytuacja gospodarcza sektora górniczego jest trudna zarówno na rynku krajowym jak i 
światowym, a także nieprzewidywalność tej sytuacji, jak również zmienność podejścia do 
górnictwa od strony bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego.  

http://www.gpw.pl/
http://www.fasing.pl/


Omówienie wyników finansowych wykonanych za dany okres znajduje się w publikowanych 
raportach okresowych. 
 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane 
w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,  

 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikowała i nie publikuje  
prognoz finansowych, z uwagi na przyczyny wskazane w komentarzu przy zasadzie I.Z.1.7.  
 

 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w 
odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien 
uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek 
wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele 
stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie 
sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki 
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej 
decyzji,  

 
Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ dobór kadry nie jest uzależniony od płci, wieku i 
wykształcenia, ale od potrzeby realizowanej polityki. Przy czym Spółka przestrzega 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji przy zatrudnianiu.  
 

 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie 
później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,  

 
powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.20.; IV.R.2; IV.Z.2. 
Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak 
odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak 
również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych. 
 

 

I.Z.1.20.  zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

 
powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; IV.R.2.; IV.Z.2.  
Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak 
odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak 
również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych. 
 

 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub 
mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku 
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę 



powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za 
tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.  

 
Zasada jest stosowana z ograniczeniem, gdyż w języku angielskim zamieszczane są wybrane 
dane finansowe i dokumenty korporacyjne. 

II. Zarząd i Rada Nadzorcza 
 
Rekomendacja 
 
II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej 

spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych 
organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i 
doświadczenia zawodowego.  

 
W nawiązaniu do zasady I.Z.1.15 powyższej rekomendacji nie przyjmujemy do stosowania.  
 

 

Zasady szczegółowe  
 
II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o 

których mowa w zasadzie II.Z.4.  
 
W powołanej Radzie Nadzorczej obecnej kadencji jeden z członków spełnia kryteria 
niezależności. Nie wyklucza się w przyszłości, przyjęcia tej zasady do stosowania w całości.  
 
 
II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II 

do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego 
roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady (nadzorczej).  
Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim 
zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu 
stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o 
podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za 
powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady 
nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne 
powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w 
spółce.  

 
Zasada nie będzie stosowana. W powołanej Radzie Nadzorczej obecnej kadencji jeden z 
członków spełnia kryteria niezależności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie 
Spółki. Statut Spółki nie zawiera i nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru 
niezależnych członków Rady Nadzorczej. Według opinii Zarządu skład osobowy Rady 
Nadzorczej właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. 
 
 
II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na 

spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania 



kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę 
zgodnie z zasadą II.Z.10.2.  

 
Zasada stosowana z ograniczeniem. Rada Nadzorcza będzie oceniać czy istnieją związki lub 
okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów 
niezależności w oparciu o posiadane informacje.  
 
 
II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 

zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o 
którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni 
rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.  

 
Zasada nie będzie stosowana. W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione 
komitety, a ich rolę spełnia cała Rada Nadzorcza składająca się z minimalnej liczby członków 
wymaganej prawem. Rada Nadzorcza w zakresie zadań i funkcjonowania nie stosuje się do 
Załącznika I do zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych (….)  
 

 
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie 

II.Z.4.  
 
Zasada nie będzie stosowana. W Spółce nie jest wyodrębniony komitet audytu. Jego funkcje 
spełnia Rada Nadzorcza.  
 
 

III. Systemy i funkcje wewnętrzne 

 
Rekomendacja  
 
III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań 

w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek 
organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności 
prowadzonej przez spółkę.  

 
Nie będzie stosowana. Z uwagi na rozmiar działalności, w strukturze Spółki nie będą 
wyodrębniane specjalne jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych 
systemach lub funkcjach tj. jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
compliance i funkcje audytu wewnętrznego. Zgodnie z zasadą III.Z.1. za wdrożenie tych 
systemów odpowiedzialny jest Zarząd Spółki przy udziale/pomocy wskazanego pracownika.  
 
 
Zasady szczegółowe  
 
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 

odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności 
określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki 
zawodowej audytu wewnętrznego.  



 
Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ w Spółce nie jest zatrudniona osoba kierująca 
funkcją audytu wewnętrznego, a osoby wykonujące audyt wewnętrzny mają zapewnioną 
możliwość raportowania wyników bezpośrednio do Zarządu lub Rady Nadzorczej. Zasada ta 
nie wskazuje precyzyjnie o jakich zasadach niezależności jest mowa w powszechnie 
uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  
 
 
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 

wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej 
własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w 
zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.  

 
Zasada nie będzie przyjęta do stosowania, ponieważ w Spółce, z uwagi na rozmiar 
prowadzonej działalności, nie ma osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny i w 
najbliższym czasie nie przewidujemy.  
 
 

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

Rekomendacja  
 
IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce 

oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę 
techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić 
akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich 
środków, w szczególności poprzez:  
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 

mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w 
miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,  

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia. 

 

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; I.Z.1.20; IV.Z.2.  
Rekomendacja ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu 
na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, 
jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji 
danych.  
 
 
Zasady szczegółowe  
 
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym.  

 

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; I.Z.1.20; IV.R.2.  



Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak 
odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak 
również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.  
 

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi, 
 
Zasady szczegółowe  
 
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może 

dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu 
konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki 
uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania 
konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej 
od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.  

 
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości 
wystąpienia konfliktu interesów, za wyjątkiem sytuacji wyrażenia zgody przez Radę 
Nadzorczą na zawieranie istotnych umów z podmiotami stowarzyszonymi lub nadrzędnymi 
posiadającymi swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. W tym przypadku stosowana jest 
zasada V.Z.2.  
 
 

VI. Wynagrodzenia 
Rekomendacja  
 
VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie 

jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.  
 

Nie będzie stosowana. W Spółce nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń. 

 
 
Zasady szczegółowe  
 
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 

wynagrodzeń, zawierający co najmniej:  
 
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 
 

Przyjęta do stosowania  
 
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków 

zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem 
kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad 
wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 
zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla 
spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 
 
Stosowana jest z ograniczeniem. Spółka podaje w sprawozdaniu finansowym 
informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych 
dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta.  



 
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i 

kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 
 
Nie będzie stosowana. Wynagrodzenie podawane jest ogółem dla osób 
zarządzających i nadzorujących.  

 
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły 

w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,  
 
Przyjęta do stosowania. 

 
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej 

celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i 
stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 
Nie będzie stosowana. W związku z brakiem możliwości dokładnego okazania 
polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jesteśmy w stanie ocenić stanu jej 
funkcjonowania. Na stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa ma wpływ 
wiele czynników, przede wszystkim szereg czynników zewnętrznych. W 
związku z tym Spółka nie jest w stanie ocenić w jaki sposób polityka 
wynagrodzeń przekłada się na wzrost wartości dla akcjonariuszy. 

 
 
 
5.3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 
Spółka nie ma wyodrębnionej komórki kontroli wewnętrznej. Za funkcjonowanie kontroli 

wewnętrznej w Spółce oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości odpowiedzialność 
ponosi Zarząd Spółki. Kontrola wewnętrzna w Spółce funkcjonuje jako kontrola funkcjonalna 
oparta na podziale funkcji i kompetencji przypisanych w zakresie czynności i obowiązków do 
poszczególnych stanowisk kierowniczych. System kontroli zapewnia prawidłowe 
udokumentowanie oraz kompletne ujęcie zakupu, sprzedaży i zabezpiecza właściwą kontrolę 
merytoryczną i formalno-rachunkową. System kontroli wewnętrznej związany z 
rachunkowością zapewnia kompletne ujęcie i prawidłowe udokumentowanie w 
szczególności: 
- operacji gospodarczych związanych z zakupem środków trwałych, materiałów oraz usług, 
- dowodów związanych z kalkulacją kosztów i wyceną produktów, 
- dowodów związanych z obliczaniem wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, 
- dowodów związanych z rozchodem do użytkowania maszyn i urządzeń, zużyciem 

materiałów oraz z ich sprzedażą, 
- dowodów związanych z obrotem pieniężnym (kasowym i bankowym). 
 
W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór w okresie sprawozdawczym sprawował     
I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Inwestycji. Sprawozdania finansowe 
przygotowuje Dział Księgowości, bezpośrednio nadzorowany przez Główną Księgową 
Spółki, a następnie są one weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Półroczne i roczne 
sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, podlegają badaniu oraz przeglądowi 



przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Księgi rachunkowe 
(główna i analityczna) prowadzone są za pomocą programu komputerowego Biura 
Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. IMPULS 5.1.0. Dostęp do zbiorów mają tylko 
upoważnione osoby. Dane zawarte w bazach systemu są zabezpieczone przed utratą i 
zniszczeniem. 
 
 
 
5.4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 

Emitenta. 
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.731.369,72 złotych i dzieli się na 3.107.249 akcji o 
wartości nominalnej 2,81 zł każda: 
- 2.080.910 akcji serii A. Akcje serii A zostały wyemitowane w związku z 

przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa, 

- 693.637 akcji serii B. Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały               
nr 1 NWZA z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego, 

- 332.702 akcji serii C. Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały              
nr 2 NWZA z dnia 19 września 1997 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego. 

 
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na 

akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji Spółki oraz w zakresie 
wykonywania praw głosu przypadających na akcje Spółki, inne niż wynikające z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących rynek kapitałowy. 

 
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: 
 
Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2016 roku według informacji posiadanych przez Spółkę 
przedstawiała się następująco:  
 

Akcjonariusze 
 

Ilość posiadanych 
akcji serii: A, B, C  

(szt.) 

% udział 
w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
na WZA 

% Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

 

KARBON 2 Sp. o.o. 
 

1.868.056 60,12 
 

1.868.056 
 

60,12 

Pozostali – poniżej 5%  
kapitału zakładowego 

1.239.193 39,88 1.239.193 39,88 

razem:  3.107.249 100,00% 3.107.249 100,00% 
 
W okresie 2016 roku Spółka nie otrzymała informacji dotyczących zmian w strukturze 
akcjonariatu. 

 
Akcje spółki posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące   

 



Wg posiadanych informacji, Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej 
posiada 400 szt. akcji Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A, które nabył przed 2001 rokiem. 
Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki. 
 
5.5.  Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne 

oraz opis tych uprawnień. 
 
Akcje spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie są 
akcjami uprzywilejowanymi i nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych. 
 
 
 
5.6.  Wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie 

wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, 
ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z 
którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami 
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

 
Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie 
wprowadziła żadnych ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z wyemitowanych 
akcji. 
 
 
 
5.7. Wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych Emitenta. 
 
Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie 
ustanowiła żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji Spółki. 
 
 
 
5.8.  Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 

uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 
 
1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna 

dla wszystkich członków zarządu. 
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych 

Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje: I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu.  
3. Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu i zasady wynagradzania Członków 

Zarządu. 
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu (I Wiceprezesa, 

Wiceprezesów Zarządu) lub wszystkich Członków Zarządu (w tym Prezesa, I 
Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu) przed upływem ich kadencji. 

5. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem 
uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych władz Spółki. 
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

6. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego 
Członkom, w tym Prezesowi, I Wiceprezesowi i Wiceprezesom Zarządu, określi 
szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a 
zatwierdza go Rada Nadzorcza. 



7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

8. Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki wymagane jest 
współdziałanie dwóch Członków Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa lub 
Wiceprezesów Zarządu), albo jednego Członka Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa 
lub Wiceprezesów Zarządu) łącznie z prokurentem. 

9. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje 
Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze 
uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 

10. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o 
pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. 

 
Podstawowe kompetencje Zarządu 
1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem 

zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.  

2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
i niemajątkowych, a także podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki wymaga 
współdziałania dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z 
prokurentem.  

3. W rozumieniu przepisów prawa pracy, Zarząd Spółki jest organem działającym w imieniu 
Spółki jako pracodawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Regulaminu Zarządu.  

4. Do praw i obowiązków Zarządu w szczególności należy:  
a) ustalanie terminu, porządku obrad i zwoływanie Walnych Zgromadzeń; składanie 

Walnemu Zgromadzeniu wniosków, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w sprawach 
objętych porządkiem obrad;  

b) przedstawianie organom nadzorczym sprawozdania finansowego i pisemnego 
sprawozdania Zarządu z działalności w okresie obrachunkowym oraz wniosku w 
sprawie podziału zysku lub pokrycia strat;  

c) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz innych wewnętrznych aktów 
regulujących tok pracy przedsiębiorstwa Spółki; 

d) opracowywanie i uchwalanie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki; 
e) ustanawianie pełnomocnictw i prokury;  
f) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie jej posiedzenia; 
g) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zatwierdzenie: Regulaminu 

Zarządu, planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki; 
h) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie 

transakcji nieobjętych zatwierdzonymi na dany rok planami, obejmujących zbycie, 
nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także przekraczających 
zatwierdzone plany, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości 
aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu;  

i) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu, a w razie nieobecności przedstawienie 
Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia. 

 
Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji akcji. Uprawnienia odnośnie 
prawa do podjęcia decyzji o wykupie akcji nie odbiegają od uregulowań zawartych w 
kodeksie spółek handlowych. 
 
 



5.9. Opis zasad dotyczących zmiany Statutu Spółki.  

Zmiany postanowień Statutu Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga większości  ¾ głosów. Uchwały w 
przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub 
uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają 
zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 

 
 
 

5.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis 
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady 
wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie 
nie wynikają wprost z przepisów prawa. 

 
Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Zasady działania Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin (Regulamin Walnego Zgromadzenia), 
który Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej.  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 

(trzydziestego) czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim. 
Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna 
za wskazane. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek 
o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być złożony w formie pisemnej lub 
elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni 
od daty zgłoszenia wniosku. 

 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić 
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
 

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie 
wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie 
umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw. 
 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
 

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych 
podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek 
możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie 
może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest 
oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam 
sposób jak zwołanie zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.  
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 



Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
mogą zgłosić uzasadnione żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie, o którym mowa w zdaniu powyżej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później 
niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie 
zgłoszone po upływie ww. terminu będzie traktowane jako wniosek o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia odbywają się w 
siedzibie Spółki. Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie 
jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 
Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 
wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się 
przewodniczącego Zgromadzenia. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów 
oddanych, jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie przewidują surowszych warunków powzięcia 
danej uchwały.  

 
Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, zgodnie z 

postanowieniami Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, 
3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej, 
5. zmiany statutu, 
6. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 
7. zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części, 
8. obniżenia kapitału zakładowego, 
9. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana 

co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji 
wystarczy zwykła większość głosów, 

10. połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej 
połowę kapitału zakładowego, 

11. rozwiązania spółki. 
 
 
 
5.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, 

oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich 
Komitetów.  

 
1. Organ zarządzający – Zarząd Spółki  

 
Przedsiębiorstwem Spółki kieruje Prezes Spółki, Dyrektor Naczelny, który z Dyrektorem 

Zarządzającym i Inwestycji oraz Dyrektorem ds. Technicznych tworzy Zarząd spółki Grupa 
Kapitałowa FASING S.A. 
Rok sprawozdawczy 2016 Zarząd Spółki rozpoczął w składzie: 

Pan Zdzisław Bik   - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 
Pan Maksymilian Klank - I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Inwestycji 
Pani Zofia Guzy   - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych 



 
 
Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania 

finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz kwitującego działalność organów Spółki, 
upłynęła VII (siódma) kadencja Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A. 

 
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku (dzień odbycia WZA) 

jednomyślnie postanowiła, iż Zarząd Spółki nowej VIII (ósmej) wspólnej trzy letniej kadencji 
będzie 3 (trzy) osobowy. Na Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A. Rada 
Nadzorcza ponownie powołała Pana Zdzisława Bika i na wniosek powołanego Prezesa 
Zarządu, Rada ponownie powołała Pana Maksymiliana Klanka na I Wiceprezesa Zarządu, 
Dyrektora Zarządzającego i Inwestycji oraz Panią Zofię Guzy na Wiceprezesa Zarządu, 
Dyrektora ds. Technicznych.  
 
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki w okresie ostatnich dwóch lat 
 

STAN NA 
DZIEŃ 

LICZB
A 
KOBI
ET 

LICZBA 
MĘŻCZY
ZN 

01.01.2015
R. 

1 2 

31.12.2015
R. 

1 2 

01.01.2016
R. 

1 2 

31.12.2016
R. 

1 2 

 
Zasady działania Zarządu Spółki określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu. 

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla 
wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek 
Prezesa pozostałych członków Zarządu, w tym pełniących funkcje I Wiceprezesa i 
Wiceprezesów Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem 
uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych władz Spółki. 
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Tryb działania Zarządu, określa szczegółowo 
Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada 
Nadzorcza. 
Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki z 
zachowaniem najwyższej staranności, przy przestrzeganiu Statutu Spółki, Regulaminów 



wewnętrznych Spółki i obowiązującego prawa, a także reprezentuje Spółkę na tle innych jej 
organów. Zarząd kieruje się przede wszystkim interesem Spółki, określa główne cele 
działania spółki i przedkłada Radzie Nadzorczej, przy czym jest odpowiedzialny za ich 
realizację. Zadaniem Zarządu jest dbanie o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania 
Spółką, a także prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.  
 
 
 
2. Organ nadzorujący – Rada Nadzorcza Spółki  
 
Działalność w roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki rozpoczęła w pięcioosobowym 
składzie tj.:  
 
Pan Tadeusz Demel - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Pan Józef Dubiński - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Pan Stanisław Bik - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Pan Włodzimierz Grudzień - Członek Rady Nadzorczej 
Pan Andrzej Matczewski - Członek Rady Nadzorczej 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie. 
 
 
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch 
lat 
 

STAN NA 
DZIEŃ 

LICZBA 
KOBIET 

LICZBA 
MĘŻCZYZN 

01.01.2015R. 0 5 
31.12.2015R. 0 5 
01.01.2016R. 0 5 
31.12.2016R. 0 5 
 
Zasady działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady 

Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez 
Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza odbywa 
posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na 
posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali 
zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w 
przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza 
uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. 
Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumienia się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać 
udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 
członka rady, w sprawach objętych porządkiem obrad. 
 
Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do podstawowych obowiązków Rady 
Nadzorczej należy: 
1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem 

zasady jego zmiany przynajmniej co 5 lat, 



2) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 
obrotowy, 

3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i 
marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z 
wykonania tych planów, 

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 
których mowa w punkcie od 1 do 3, 

5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym 
określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad 
pokrycia strat, 

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia 
albo zaciągnięcie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie 
umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów 
netto Spółki według ostatniego bilansu, 

7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności zarządu w razie 

zawieszenia lub odwołania całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może 
działać, 

9) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie zostanie powołany lub 
zaistnieją przeszkody uniemożliwiające jego funkcjonowanie. 

 
Komitet Audytu 
 
Rada Nadzorcza, mając na uwadze, że składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, 
Uchwałą nr 19/VII/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku, przyjęła do wypełniania zadania 
Komitetu Audytu.  
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 

zarządzanie ryzykiem, 
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 

maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, 

- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

 
 
 
5.12. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na 
przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki 
różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu 
wyjaśnienie takiej decyzji. 

 
Spółka nie opracowała polityki różnorodności, niemniej jednak realizuje proces zatrudnienia z 
poszanowaniem zasady równouprawnienia, biorąc pod uwagę kwalifikacje poszczególnych 



osób, wiedzę i doświadczenie w branży, potrzeby długofalowe oraz krótkookresowe Spółki, 
uwzględniając wymagania i specyfikę danego stanowiska. Zarówno płeć, jak i wiek nie są 
czynnikami wpływającym na proces decyzyjny w tym zakresie. 
 
 
Podpisy: 
 
 
Zdzisław Bik         ............................................... 
           Prezes Zarządu 
 
Maksymilian Klank       ............................................... 
          I Wiceprezes Zarządu 
 
Zofia Guzy        ............................................... 
          Wiceprezes Zarządu 
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