
  

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 
 

VOXEL S.A. ZAMIERZA PRZESTRZEGAD WSZYSTKICH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, 
ZAWARTYCH W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016”, 
STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 27/1414/2015 RADY NADZORCZEJ GIEŁDY 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU,  

ZA WYJĄTKIEM ZASAD WSKAZANYCH PONIŻEJ: 

 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami: 

Zgodnie z zasadą 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 zadao i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie  
z zasadą II.Z.1 

W zarządzie Emitenta zasiadają założyciele Spółki, odpowiedzialni za jej dynamiczny, ponad 10-letni, rozwój. 
Niezależnie od specjalizacji zawodowej członków Zarządu po okresie wielu lat pracy w Spółce ich 
kompetencje biznesowe w znacznym stopniu pokrywają się. W związku z powyższym Emitent nie stosuje 
sztywnego podziału zadao i odpowiedzialności, zatem nie tworzy schematu, o którym mowa  
w niniejszym punkcie. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do 
władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniad takie elementy polityki 
różnorodności, jak płed, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywad 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 

Podstawową zasadą, którą kieruje się Emitent dobierając kadrę kierowniczą są przede wszystkim 
odpowiednie kompetencję zawodowe oraz wysoka etyka biznesowa. Dobór menedżerów jest istotnie 
zróżnicowany pod kątem ich wykształcenia z uwagi na zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Emitenta. W szczególności dla Emitenta pracują lekarze 
medycyny, ekonomiści, inżynierowie, informatycy, fizycy nuklearni, chemicy.  Osoby te różnią się stażem 
pracy (od studentów po profesorów), jak też doświadczeniem zawodowym. Struktura zatrudnienia jest 
dosyd zróżnicowana także w zakresie płci. O ile w skład Zarządu wchodzą mężczyźni, a w Radzie Nadzorczej 
zasiada jedna kobieta, to spośród kluczowych stanowisk dyrektorskich większośd piastowana jest przez 
kobiety.  

Powyższe wskazuje, że Emitent w praktyce w dużej mierze stosuje politykę różnorodności, jednak na tym 
etapie nie przyjęliśmy formalnych zasad dobierania kadry wg zasady różnorodności, bowiem priorytet mają 
kryteria merytoryczne, o których wspomniano na wstępie.  

 



 

 

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

Ze względu na znaczne wydatki Emitent nie rejestruje ani nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia, 
gdyż ponoszone w związku z tym koszty byłyby niewspółmierne wobec prawdopodobnej skali 
zainteresowania inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. 

 

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięd 
istotnych lub mogących budzid wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom 
walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem  

Emitent stosuje wspomnianą zasadę w zakresie uchwał przygotowywanych przez Zarząd. Jednak w 
przypadku projektów uchwał wnoszonych przez Akcjonariuszy, Spółka nie może zagwarantowad, że wraz z 
projektami uchwał zostaną przedłożone ich uzasadnienia.  

 

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

Patrz komentarz do pkt I.Z.1.16.  

 

II. Zarząd i Rada Nadzorcza 
 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy 
członków zarządu powinien byd sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału 
dostępny na stronie internetowej spółki.  

Zasada powyższa jest powiązana z zasadą I.Z.1.3.  

Patrz komentarz do pkt I.Z.1.3. 

 

III. Systemy i funkcje wewnętrzne 

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 
możliwośd raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. 

 

Emitent nie stosuje tej zasady, gdyż w strukturze organizacyjnej Emitenta nie wyodrębniono jednostek 
odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Kontrola wewnętrzna 
prowadzona jest przez niezależny dział kontrolingu oraz dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za 
poszczególne segmenty działalności. 

 



 

 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych 
za realizację jej zadao zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, 
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

Emitent nie stosuje tej zasady, gdyż w strukturze organizacyjnej nie wyodrębnił działu 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. 

Nie dotyczy (patrz pkt III.Z.3. powyżej). 

 

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skutecznośd systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w 
oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby 
odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności 
funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa 
komitet audytu, monitoruje on skutecznośd systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, 
jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych 
systemów i funkcji.  

Emitent nie stosuje tej zasady, gdyż w strukturze organizacyjnej brak jest wyodrębnionych jednostek 
odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, funkcje audytu wewnętrznego lub compliance.  

 

VI. Wynagrodzenia 
VI.Z.2. Aby powiązad 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 wynosid minimum 2 lata. 
 
Członkowie Zarządu Emitenta są założycielami i pozostają największymi akcjonariuszami Spółki (ich akcje 
nie były obejmowane w ramach programów motywacyjnych). W przypadku Emitenta istnieje zatem bardzo 
bezpośredni związek pomiędzy zaangażowaniem Zarządu, a efektem finansowym w postaci wzrostu 
wartości posiadanych pakietów akcji.   
 
Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyznania członkom Zarządu premii na bazie rocznej, jednak są to 
kwoty nieporównywalnie niższe od potencjalnego wzrostu wartości akcji posiadanych przez każdego z 
członków Zarządu. W ocenie Emitenta interes ekonomiczny członków Zarządu (nie tylko menedżerowie, ale 
jednocześnie długoterminowi, znaczący akcjonariusze) jest wprost powiązany w długookresowymi celami 
biznesowymi oraz finansowymi Spółki.  
 


