35. SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) w 2017 r.
A. Wskazanie:
- zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru
zasad jest publicznie dostępny, lub
- zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować
dobrowolnie oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny, lub
- wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk
w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym
wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu
korporacyjnego.

W 2017 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego wyrażonym w „Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na GPW 2016” stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 z dnia 13
października 2015 r. Tekst zasad jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem „https://www.gpw.pl/dobre-praktyki”.
Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi
przewidziane prawem krajowym.

B. W zakresie w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego,
o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego
odstąpienia.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w odniesieniu do Spółki nie miały zastosowania
następujące zasady / rekomendacje:

Nr zasady /
rekomendacji

Treść zasady / rekomendacji

Wyjaśnienie Spółki

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
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,

W okresie ostatnich 5 lat Spółka nie
publikowała prognoz finansowych. W
przypadku publikacji prognoz, zostaną
one również zamieszczone na stronie
internetowej.

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.

Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do
indeksów WIG20 lub mWIG40. W
ocenie Spółki struktura akcjonariatu
(co najmniej ok. 90% akcji w rękach
krajowych akcjonariuszy) nie wymaga
konieczności
prowadzenie
strony
relacji
inwestorskich
w
języku
angielskim w zakresie wskazanym w
zasadzie I.Z.1.
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Nr zasady /
rekomendacji
IV.R.2.

Treść zasady / rekomendacji

Wyjaśnienie Spółki

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na
strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w
stanie zapewnić infrastrukturę techniczną
niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia
walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, powinna
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich
środków, w szczególności poprzez:

W ocenie Spółki, zarówno aktualna
struktura akcjonariatu, jak również brak
zapytań dotyczących tej kwestii ze
strony akcjonariuszy, nie wskazują
obecnie na potrzebę umożliwienia
akcjonariuszom udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji. W ocenie Spółki
obowiązujące zasady udziału w
walnych zgromadzeniach umożliwiają
akcjonariuszom wykonywanie pełnych
praw z posiadanych akcji. Stosowanie
tej zasady wiązałoby się również dla
Spółki z dodatkowymi kosztami (m.in.
związanymi
z
zapewnieniem
bezpieczeństwa
komunikacji
elektronicznej)
oraz
ryzykiem
zakłócenia prawidłowego i sprawnego
przebiegu obrad walnych zgromadzeń

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 Ponadto Statut Spółki nie dopuszcza
pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji
zgromadzenia.
elektronicznej.

IV.R.3.

Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy Akcje Spółki są przedmiotem obrotu
papiery wartościowe wyemitowane przez wyłącznie na rynku krajowym.
spółkę są przedmiotem obrotu w różnych
krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach
różnych systemów prawnych, realizacja
zdarzeń korporacyjnych związanych z
nabyciem praw po stronie akcjonariusza
następowała w tych samych terminach we
wszystkich krajach, w których są one
notowane.

IV.Z.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na
strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad
walnego
zgromadzenia
w
czasie
rzeczywistym.
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W ocenie Zarządu aktualna struktura
akcjonariatu (ok. 84,3% akcji Spółki
jest skupione w rękach trzech
akcjonariuszy, z których każdy posiada
akcje stanowiące ponad 5% kapitału
zakładowego, zaś kolejne ponad 5%
akcji
jest
skupione
w rękach
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Nr zasady /
rekomendacji

Treść zasady / rekomendacji

Wyjaśnienie Spółki
porozumienia akcjonariuszy w skład
którego wchodzą 4 osoby fizyczne
związane z głównym akcjonariuszem)
powoduje,
iż
przeprowadzanie
transmisji
obrad
walnego
zgromadzenia nie jest konieczne dla
zapewnienia przejrzystości Walnych
Zgromadzeń oraz ochrony prawa
wszystkich akcjonariuszy.

VI.R.3.

Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje W Radzie Nadzorczej Spółki nie
komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie funkcjonuje
komitet
do
spraw
jego funkcjonowania ma zastosowanie wynagrodzeń.
zasada II.Z.7.

VI.Z.1.

Programy motywacyjne powinny być tak Aktualnie w Spółce nie funkcjonują
skonstruowane, by między innymi uzależniać programy motywacyjne dla Członków
poziom wynagrodzenia członków zarządu Zarządu i kluczowym menedżerów.
spółki i jej kluczowych menedżerów od
rzeczywistej,
długoterminowej
sytuacji
finansowej spółki oraz długoterminowego
wzrostu wartości dla akcjonariuszy i
stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

VI.Z.2.

Aby powiązać wynagrodzenie członków
zarządu i kluczowych menedżerów z
długookresowymi celami biznesowymi i
finansowymi
spółki,
okres
pomiędzy
przyznaniem
w
ramach
programu
motywacyjnego opcji lub innych instrumentów
powiązanych z akcjami spółki, a możliwością
ich realizacji powinien wynosić minimum 2
lata.

Aktualnie w Spółce nie funkcjonują
programy motywacyjne dla Członków
Zarządu i kluczowych menedżerów
związane z przyznaniem opcji lub
innych instrumentów powiązanych z
akcjami spółki.

Ponadto w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka odstąpiła od stosowania
następujących zasad / rekomendacji:

Nr zasady /
rekomendacji
I.R.3.

Treść zasady / rekomendacji

Wyjaśnienie Spółki

Spółka powinna umożliwić inwestorom i
analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z
uwzględnieniem zakazów wynikających z
obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień
na
tematy
będące
przedmiotem
zainteresowania tych osób. Realizacja tej
rekomendacji może odbywać się w formule
otwartych spotkań z inwestorami i analitykami

Zarząd Spółki dokłada starań, aby
prowadzić
transparentną
politykę
informacyjną.
Spółka
umożliwia
inwestorom i analitykom zadawanie
pytań i dokłada starań, aby odpowiedzi
były udzielane w jak najkrótszym
terminie oraz aby były jak najbardziej
wyczerpujące
(z
uwzględnieniem
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Nr zasady /
rekomendacji

Treść zasady / rekomendacji

Wyjaśnienie Spółki

lub w innej formie przewidzianej przez spółkę. zakazów
wynikających
z obowiązujących przepisów prawa,
a także możliwości organizacyjnych
Spółki). Zarząd Spółki kontaktuje się
również
bezpośrednio
z zainteresowanymi
osobami
i instytucjami. W chwili obecnej Zarząd
Spółki
nie
przewiduje
jednak
przeprowadzania otwartych spotkań
z inwestorami i analitykami. Biorąc pod
uwagę wielkość Spółki oraz jej
strukturę organizacyjną, w ocenie
Zarządu, przyjęte obecnie zasady
zapewniają przejrzystość w kontaktach
z inwestorami i analitykami przy
zachowaniu adekwatnego poziomu
kosztów.
W przypadku zainteresowania ze
strony
inwestorów
i
analityków
otwartymi spotkaniami z Zarządem
Spółki, podejmie on działania w celu
zorganizowania i odbycia takiego
spotkania.
I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.3.

schemat podziału zadań i odpowiedzialności Zarząd Spółki odstąpił od stosowania
pomiędzy członków zarządu, sporządzony zasady II.Z.1, w związku z czym na
zgodnie z zasadą II.Z.1,
stronie internetowej Spółki nie jest
zamieszczany przedmiotowy schemat.

I.Z.1.19.

pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu
w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek
handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu
na zadane pytania, bądź też szczegółowe
wskazanie
przyczyn
nieudzielenia
odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
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Spółka nie prowadzi szczegółowego
zapisu przebiegu obrad Walnych
Zgromadzeń, zawierającego wszystkie
wypowiedzi i pytania. Regulamin WZ
Spółki nie przewiduje procedury
utrwalania pytań i odpowiedzi w celu
ich dalszej publikacji. W protokole z
Walnego Zgromadzenia sporządzanym
przez Notariusza są umieszczane
uchwały podejmowane przez Walne
Zgromadzenie.
Zgodnie
z
Regulaminem Walnego Zgromadzenia
Spółki, do protokołu, pod warunkami
określonymi w tym Regulaminie, mogą
być również wprowadzone wnioski
i oświadczenia uczestników. W ocenie
Spółki stosowane zasady zapewniają
przejrzysty
przebieg
Walnych
Zgromadzeń.
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Nr zasady /
rekomendacji
I.Z.1.20.

Treść zasady / rekomendacji

Wyjaśnienie Spółki

zapis
przebiegu
obrad
walnego Spółka nie rejestrowała dotychczas
zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
obrad Walnych Zgromadzeń Spółki
w formie audio lub wideo, ani nie
planuje
rejestracji
Walnych
Zgromadzeń w przyszłości.
Przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki
jest
dokumentowany
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Treść uchwał podjętych na Walnych
Zgromadzeniach jest przekazywana
przez Spółkę w formie raportów
bieżących, a także zamieszczana na
jej stronie internetowej. W ocenie
Spółki przyjęte zasady zapewniają
wystarczającą przejrzystość Walnych
Zgromadzeń
i chronią
prawa
wszystkich akcjonariuszy.

II.Z.1.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za
poszczególne obszary działalności spółki
pomiędzy członków zarządu powinien być
sformułowany w sposób jednoznaczny i
przejrzysty, a schemat podziału dostępny na
stronie internetowej spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki
i reprezentuje
ją
na
zewnątrz.
Funkcjonujący obecnie w Spółce
podział zadań i odpowiedzialności
pomiędzy członków Zarządu nie ma
charakteru stałego i wiele decyzji, w
szczególności o charakterze istotnym
dla działalności i rozwoju Spółki, jest
podejmowanych kolegialnie przez cały
Zarząd.
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż ze
względu na jego aktualny skład, a
także ze względu na rozmiar
prowadzonej przez Spółkę działalności,
nie
jest
obecnie
konieczne
wprowadzanie sztywnego podziału
zadań i odpowiedzialności między
poszczególnych członków Zarządu.

III.Z.2.

Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby
odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem,
audyt wewnętrzny i compliance podlegają
bezpośrednio
prezesowi
lub
innemu
członkowi zarządu, a także mają zapewnioną
możliwość raportowania bezpośrednio do
rady nadzorczej lub komitetu audytu.
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W strukturze organizacyjnej Spółki nie
są wyodrębnione oddzielne komórki
organizacyjne
odpowiedzialne
za
zarządzanie
ryzykiem,
audyt
wewnętrzny, czy compliance (w ocenie
Zarządu Spółki nie jest to obecnie
wymagane ze względu na rozmiar
prowadzonej działalności oraz kształt
struktury organizacyjnej). Wskazane w
niniejszej zasadzie działania są
realizowane w ramach poszczególnych
pionów organizacyjnych Spółki, a
osoby je wykonujące podlegają
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Nr zasady /
rekomendacji

Treść zasady / rekomendacji

Wyjaśnienie Spółki
bezpośrednio zarządowi.

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.

W strukturze organizacyjnej Spółki nie
jest wyodrębniona oddzielna komórka
organizacyjna odpowiedzialna za audyt
wewnętrzny.
Osoby
wykonujące
zadania z tego obszaru podlegają
regulacjom wewnętrznym Spółki. W
ocenie Zarządu zapewnia to obecnie
efektywne wykonywanie funkcji audytu
wewnętrznego w Spółce.

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.

Regulaminy
Zarządu
i
Rady
Nadzorczej funkcjonujące w Spółce
nakładają na członków tych organów
obowiązek informowania o wystąpieniu
lub możliwości wystąpienia konfliktu
interesów. Spółka nie posiada jednak
szczegółowych
procedur,
które
zawierałyby konkretne kryteria i
okoliczności, w których może dojść do
konfliktu interesów. W ocenie Zarządu
Spółki brak spółek zależnych oraz
sposób
zarządzania
Spółką
minimalizują ryzyko nadużyć w tym
obszarze działalności.

Pozostałe rekomendacji i zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 były przez
Spółkę stosowane.
C. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Dane na potrzeby sprawozdań
finansowych oraz same sprawozdania są przygotowywane przez dział księgowości Spółki. Do zadań
działu księgowości należy przygotowanie i weryfikacja danych źródłowych oraz ich prawidłowe ujęcie
w księgach rachunkowych Spółki. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych sprawuje
Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse Spółki. Gotowe sprawozdanie finansowe jest
zatwierdzane przez Głównego Księgowego Spółki. Tak zatwierdzone sprawozdanie jest następnie
akceptowane przez Zarząd Spółki.
Dodatkowym argumentem przemawiającym na rzecz tezy o braku konieczności istnienia w Spółce
systemu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest
to, iż ze względu na niewielką liczbę osób (cztery osoby) biorących udział w jego sporządzeniu
i posiadających dostęp do danych finansowych, na podstawie których sprawozdanie finansowe jest
sporządzane, ryzyko ujawnienia tych danych jest znikome. Zarząd prezentuje pogląd, że tak
ukształtowana praktyka sporządzania sprawozdań finansowych jest wystarczająca do zachowania
poufności danych finansowych na podstawie których sprawozdanie finansowe jest sporządzane.
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D. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Według wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu rocznego SA-R za 2017 następujący
akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji na WZ Spółki:

Akcjonariusz

Liczba
akcji

Wartość nominalna
akcji (tys. PLN)

Udział
w kapitale (%)

Liczba
głosów

Udział
w głosach (%)

Złota Rybka Sp.
z o.o. z siedzibą
w Straszynie

4 155 688

415,6

62,49%

4 155 688

62,49%

Fundusze
inwestycyjne
zarządzane
przez Opera TFI

1 043 188

104,3

15,69%

1 043 188

15,69%

414 028

41,4

6,23%

414 028

6,23%

PKO BP
Bankowy OFE

Wspólnikami spółki Złota Rybka Sp. z o.o. są
- Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu Spółki, który posiada 2 000 udziałów o wartości nominalnej
100 000,00 zł, dające mu udział wynoszący 54,570% w kapitale zakładowym i w głosach na
zgromadzeniu wspólników
- Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu Spółki, który posiada 555 udziałów o wartości nominalnej
27 750,00 zł, dające mu udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na
zgromadzeniu wspólników
- Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu Spółki, która posiada 555 udziałów o wartości nominalnej
27 750,00 zł, dające jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na
zgromadzeniu wspólników
- Karolina Goliszewska-Kustra – Członek Rady Nadzorczej, która posiada 555 udziałów o wartości
nominalnej 27 750,00 zł, dające jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na
zgromadzeniu wspólników

E. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Żaden z akcjonariuszy nie posiada papierów wartościowych Spółki dających specjalne uprawnienia
kontrolne. W Spółce nie istnieją akcje uprzywilejowane.

F. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich 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.
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Nie występują ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej
części ani do liczby głosów, ani ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu, ani inne
zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

G. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Emitenta

Nie występują ograniczenia odnośnie przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

H. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.
Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki. Członków Zarządu
powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji przysługuje
Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
I. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta.

Zasady dotyczące zmiany Statutu Spółki reguluje Kodeks spółek handlowych. Zmiana Statutu
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki i wpisu do rejestru.

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

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny
jest na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach
zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:
a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
b) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana
przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
Rady Nadzorczej,
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz
ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków,
f) emisja obligacji zamiennych na akcje,
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g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania,
h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego,
i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
Powyższe wynika wprost z przepisów prawa i Statutu Spółki.
K. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich
komitetów
Na dzień 1 stycznia 2017 r. w skład Zarządu Spółki wchodzili: Kazimierz Kustra jako Prezes Zarządu
oraz Tomasz Kustra i Joanna Szymczak jako Wiceprezesi Zarządu.
W dniu 29 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną trzyletnią kadencję
dotychczasowych członków Zarządu:
- Kazimierza Kustrę - na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Tomasza Kustrę - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Joannę Szymczak - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Wskazane wyżej osoby pełniły swoje funkcje również na dzień 31 grudnia 2017 r.
Zasady działania Zarządu reguluje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu
Zarządu. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu są dostępna na stronie internetowej Spółki.
Na dzień 1 stycznia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Bogdan Nogalski (jako
Przewodniczący RN), Michał Hamadyk (jako Wiceprzewodniczący RN), Karolina Goliszewska-Kustra
(jako Sekretarz RN), Aleksandra Kustra, Danuta Kustra, Piotr Szymczak i Radosław Rejman. W dniu
27 lutego 2017 r., zmarła Pani Aleksandra Kustra, członek Rady Nadzorczej.
W dniu 29 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. powołało w skład Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:
- Dorota Łempicka,
- Bogdan Nogalski,
- Michał Hamadyk,
- Karolina Goliszewska–Kustra,
- Piotr Szymczak,
- Danuta Kustra.
Wskazane wyżej osoby wchodziły również w skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 r., przy
czym Bogdan Nogalski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Michał Hamadyk –
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Karolina Goliszewska–Kustra – Sekretarza Rady
Nadzorczej.
Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulaminu Rady Nadzorczej. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej są dostępne na stronie
internetowej Spółki.
W ramach Rady Nadzorczej w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego w 2017 r.
wchodzili Bogdan Nogalski, Radosław Rejman oraz Karolina Goliszewska-Kustra, zaś po wyborze
Rady Nadzorczej nowej kadencji – Bogdan Nogalski, Dorota Łempicka oraz Karolina GoliszewskaKustra.
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L. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących Emitenta
Spółka SEKO S.A. nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących. Wynika to przede wszystkim z aktualnej struktury
akcjonariatu Spółki.
Zarząd Spółki wyjaśnia równocześnie, iż podstawowym kryterium doboru pracowników na kluczowe
stanowiska w Spółce są ich kompetencje zawodowe oraz doświadczenie.
Zarząd Spółki podkreśla również, że zarówno w organach Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza), jak
również wśród kluczowych menedżerów zachowana jest różnorodność we wszystkich istotnych
obszarach (płeć, wiek, doświadczenie, czy wykształcenie).
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