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Emitent w roku obrotowym 2011/2012 trwającym od 1 lipca 2011 r. 
do 30 czerwca 2012 r. podlegał zasadom ładu korporacyjnego zawartym 
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. W związku 

z dokonywanymi zmianami przedmiotowego dokumentu przez Radę Nadzorczą 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jego aktualny (obowiązujący 

od 1 stycznia 2012 r.) tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały 
Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., zaś tekst 

obowiązujący do 31.12.2011 r. stanowił załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 
Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku z późniejszymi zmianami. 
 

Pełen tekst przedmiotowego zbioru zasad jest ogólnodostępny na oficjalnej 
stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej 

zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku Giełdy 
(www.corp-gov.gpw.pl). 
 

 
1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, od których Emitent odstąpił, 

wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia 
 
W roku obrotowym 2011/2012 Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu 

korporacyjnego zawartych w obowiązującym w tym okresie dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, za wyjątkiem: 

 
a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1 mówiącej, że: 
 

„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, spółka powinna w szczególności: 

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji 
wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod 

adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; 
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując 
w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej; 

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie 

internetowej”. 
 
W roku obrotowym 2011/2012 Spółka prowadziła przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, w tym prowadziła w odpowiedni sposób stronę 
internetową dotyczącą sekcji relacji inwestorskich, a także podjęła aktywne 

działania z zakresu relacji inwestorskich w ramach Programu Wspierania 
Płynności, czy zapewniała odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami 

zgodnie ze zgłaszanymi przez nich oczekiwaniami i przy uwzględnieniu 
możliwości organizacyjnych Spółki. Nie mniej jednak Emitent odstąpił od 
transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od 

rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki. 
Przyczyną odstąpienia była chęć ograniczenia kosztów związanych z realizacją 

takich transmisji, które z uwagi na charakter i wielkość Spółki uznane zostały 
za nieproporcjonalnie wysokie do ich celu. Spółka w najbliższej przyszłości nie 
planuje organizacji takich transmisji.  

 

http://www.corp-gov.gpw.pl/
http://naszmodel.gpw.pl/
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b) odstąpienia od Zasady I.10 (obowiązującej od 01.01.2012 r.) mówiącej, że: 
 
„Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, 

działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega 
swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii 

rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego 
konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez 

spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.” 
 
Spółka w ramach swojej działalności podejmuje różne formy wsparcia 

w w/w zakresie, jednak nie mają one charakteru systemowego. Z powyższych 
względów Spółka odstąpiła od publikacji przedmiotowych zasad. 

 
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11 (obowiązującej od 
01.01.2012 r.) mówiącej, że: 

 
„Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą jakość ładu informacyjnego jest 

zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie 
internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne działanie za bardziej 
właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki: 

- publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo 
nieprawdziwe, albo stały się takimi później, 

- publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych 
okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze. 
Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez 

przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi 
mogą mieć skutek opiniotwórczy, i niezależnie od tego, czy te informacje lub 

opinie zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne.” 
 
W roku obrotowym 2011/2012 Spółka prowadziła przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, w tym prowadziła w odpowiedni sposób stronę 
internetową dotyczącą sekcji relacji inwestorskich, podjęła aktywne działania 

z zakresu relacji inwestorskich w ramach Programu Wspierania Płynności, czy 
zapewniała odpowiednią komunikację z inwestorami, analitykami 
i dziennikarzami zgodnie ze zgłaszanymi przez nich oczekiwaniami i przy 

uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Spółki. W ramach prowadzonych 
działań Spółka stara się również na bieżąco monitorować ukazujące się na jej 

temat informacje w mediach, a także prowadzić w tym względzie stosowną 
politykę komunikacji prasowej i inwestorskiej. Nie mniej jednak ze względów 
organizacyjno-kosztowych, Spółka nie prowadzi stałego monitoringu wszystkich 

mediów i innych kanałów komunikacji inwestorskiej, w tym w szczególności np. 
anonimowych for internetowych, a tym samym nie może odnosić się do 

poruszanych tam kwestii w sposób systemowy. Warto jednak podkreślić, że 
Spółka na bieżąco komentuje wszystkie istotne wydarzenia na swojej stronie 

internetowej, co zapewnia należytą jakość ładu informacyjnego. 
 
d) odstąpienia od Zasady I.12 (obowiązującej od 01.01.2012 r.) mówiącej, że: 

 
„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
polegającego na: 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
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2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia 
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia.” 

 
W okresie obowiązywania niniejszej zasady nie odbyło się żadne walne 

zgromadzenie HELIO S.A. Należy jednak zauważyć, że Spółka w najbliższej 
przyszłości nie planuje stosować się do tej zasady. W ocenie Zarządu Spółki 
z uwagi na charakter i wielkość Spółki, koszt jej wdrożenia byłby bowiem 

nieproporcjonalnie wysoki do celu. 
 

 
2. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych 
uprawnień oraz 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 jest najwyższym organem Spółki. Walne Zgromadzenie 

działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności 
o Kodeks spółek handlowych. W wyczerpujący sposób funkcjonowanie Walnego 

Zgromadzenie HELIO S.A. i jego uprawnienia określa Statut Spółki oraz 
Regulamin Walnego Zgromadzenia. Oba te dokumenty są dostępne na stronie 
korporacyjnej Emitenta: www.helio.pl w sekcji relacji inwestorskich.  

 
Poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, 

do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia, należy przede wszystkim: 
a) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 

c) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 
d) ustalanie zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej, 

e) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 

 

Elementem wyłączonym spod decyzji Walnego Zgromadzenia jest wyrażanie 
zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w powyższych prawach do nieruchomości. Powyższe czynności zgodnie 
ze Statutem Spółki wymagają bowiem zgody Rady Nadzorczej. 
 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Działania 
organizacyjne i techniczne związane z odbywaniem Walnych Zgromadzeń 

realizuje Zarząd Spółki. 
 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami 
podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie 
z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych. Żądanie zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na 
piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione oraz jasno 

określać sprawy wnoszone do porządku obrad. W przypadku zwoływania 
Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy uprawnionych, 
należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Spółki, przedkładając na piśmie lub 

w postaci elektronicznej stosowną uchwałę/oświadczenie o zwołaniu, porządek 

http://www.helio.pl/
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obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz w przypadku gdy zwołującymi 
są akcjonariusze, dokumenty potwierdzające legitymację do zwołania. Zarząd 
bez zwłoki dokonuje wymaganych ogłoszeń. Walne Zgromadzenie może zostać 

odwołane jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest 
oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego 

Zgromadzenia następuje w sposób właściwy dla zwołania. Odwołanie Walnego 
Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych osób 

umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, 
możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego. Ze względu na nietypowy okres obrotowy Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się zazwyczaj w grudniu. Miejsce 
odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd. Ustalając datę i miejsce 
odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie 

Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 

Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad przez osoby uprawnione oraz 
projekty uchwał, powinny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci 
elektronicznej wraz z uzasadnieniem. Każdy z Akcjonariuszy może podczas 

Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał oraz wnioski prowadzące do 

zmian w projektach uchwał, składane w trakcie Walnego Zgromadzenia powinny 
być sformułowane na piśmie i uzasadnione w sposób umożliwiający 
podejmowanie akcjonariuszom decyzji z należytym rozeznaniem. Projekty uchwał 

przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd powinny być zaopiniowane 
przez Radę Nadzorczą, jeśli Rada Nadzorcza uzna to za wskazane. Uchwały 

w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi 
uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia  
nie wymagają uzasadnienia. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają w formie 

pisemnej akcjonariusze uczestniczący w obradach w trakcie Walnego 
Zgromadzenia, a także przed Walnym Zgromadzeniem, w formie pisemnej lub 

w postaci elektronicznej - akcjonariusze uprawnieni do wnoszenia pod obrady 
projektów uchwał. Kandydatury powinny być przedstawione, zaś kandydaci 
składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych 
w Art.18 Kodeksu spółek handlowych. 

 
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę 
akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwo 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga 
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należytego 

udokumentowania. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej, zawiadomienie Spółki następuje najpóźniej na dwie godziny przed 
rozpoczęciem obrad. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem w postaci 

elektronicznej należy przesłać dokument potwierdzający uprawnienie danego 
akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, kontakt zwrotny 

do akcjonariusza umożliwiający weryfikację pełnomocnictwa tj. aktualny adres 
email i numer telefonu, a w przypadku osób prawnych również wypis z rejestru, 
w którym zarejestrowany jest akcjonariusz. Dokumenty obcojęzyczne powinny 

być dostarczane wraz z tłumaczeniem przysięgłym. 
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Przerwy w obradach wykraczające poza ramy „krótkiej przerwy technicznej”, 
Walne Zgromadzenie zarządza podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. 

Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. Jak dotąd przerw w obradach 
Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A. nie odnotowano. 

 
Wszelkie niezbędne materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności 

informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia, 
porządek obrad oraz projekty uchwał, publikowane są na stronie korporacyjnej 
www.helio.pl w terminach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa i zasady ładu korporacyjnego.  
 

Wszędzie, gdzie Kodeks spółek handlowych, Statut lub regulamin Walnego 
Zgromadzenia, mówią o „nadesłaniu dokumentu drogą elektroniczną” lub 
„postaci elektronicznej” dokumentu, rozumie się przez to nadesłanie skanu 

oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby 
umocowane, ustalonego w formacie PDF. Kontakt elektroniczny ze Spółką, 

odbywa się z użyciem adresu e-mail: wz@helio.pl. Dokumenty obcojęzyczne 
nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być dostarczane wraz 
z tłumaczeniem przysięgłym. Ryzyko związane z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej w kontaktach ze Spółką, leży po stronie akcjonariusza.  
 

Regulacje zawarte w Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie umożliwiają udziału 
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu art.4065 KSH oraz oddawania głosów drogą korespondencyjną. 

 
 

 
3. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku 
obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących 

Emitenta oraz ich komitetów 
 

Rada Nadzorcza 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych 

na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje 

i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji 

została powołana w momencie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną uchwałą 

Zgromadzenia Wspólników spółki przekształcanej z dnia 18 lipca 2006 r. 

Kadencja członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygasła w dniu 

25 sierpnia 2011 r., zaś ich mandaty wygasły w dniu zatwierdzenia przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2010/2011, tj. w dniu 16.12.2011 r. Wówczas Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

HELIO S.A. powołało także nowych członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. 

na drugą pięcioletnią kadencję. W dniu 10 marca 2012 r. członkowie Rady 

Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej drugiej kadencji, wybrali 

ze swego grona Pana Jacka Kosińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

oraz Pana Adama Wąsowicza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 
 

http://www.helio.pl/
mailto:wz@helio.pl
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Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012 przedstawiał się zatem 
następująco: 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

Okres pełnienia funkcji 

w roku obrotowym 

2011/2012 

Jacek Kosiński 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
do 16.12.2011 

Członek Rady Nadzorczej 
od 16.12.2011 

do 10.03.2012 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
od 10.03.2012 

Adam Wąsowicz 

Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 
do 16.12.2011 

Członek Rady Nadzorczej 
od 16.12.2011 

do 10.03.2012 

Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 
od 10.03.2012 

Irena Gałan – Stelmaszczuk Członek Rady Nadzorczej cały rok 2011/2012 

Magdalena Kącka Członek Rady Nadzorczej do 16.12.2011 

Grzegorz Kowalik Członek Rady Nadzorczej od 16.12.2011 

Radosław Turski Członek Rady Nadzorczej cały rok 2011/2012 

 

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, następujący 
członkowie Rady Nadzorczej spełniali w roku obrotowym 2011/2012 kryterium 
niezależności: Magdalena Kącka, Jacek Kosiński oraz Radosław Turski. 

 
Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki oraz zatwierdzonego przez 

Walne Zgromadzenie Regulaminu. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje 
obowiązki osobiście. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 
 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna 
co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo 
zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą sie odbywać także bez 

formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę 
na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. 

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. W dotychczasowych posiedzeniach Rady 
Nadzorczej uczestniczyli wszyscy członkowie Rady. 

 
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, 

na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. 
Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia 
złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, 

oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu z głosem 
doradczym, za wyjątkiem tej części posiedzenia, na której rozpatrywane 

są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, 
w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich 

pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów 
i sporów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Ponadto w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez członków Rady 

Nadzorczej. 
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Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych 

do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 
podejmować również uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
 
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji 

Rady w szczególności należy: 
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa 

Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez 
Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej, 

b) ustalanie liczby członków Zarządu, 

c) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz zasad ich 
zatrudnienia, 

d) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności 
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków 

Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie 
Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, 

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu Spółki, 

f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki, 
g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości, 

i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka 
posiada środki wystarczające na wypłatę, 

j) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd, 
k) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady 

Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 

rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 
 
Ze względu na stosunkowy niewielki rozmiar przedsiębiorstwa, a także mając na 

uwadze fakt, że Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo 
liczby członków, w chwili obecnej w ramach Rady nie został wyodrębniony żaden 

komitet. Zadania komitetu audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16.12.2011 r. 
 
Szczegółowe zasady dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej, jej składu, 

organizacji pracy i podejmowania przez nią uchwał zawarte są w Regulaminie 
Rady Nadzorczej HELIO S.A., dostępnym na stronie korporacyjnej Spółki: 

www.helio.pl w sekcji relacji inwestorskich. 
 
 

 
 

http://www.helio.pl/
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Zarząd 
 
Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje 

działalnością Spółki i działa w imieniu Spółki na podstawie Kodeksu spółek 
handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również 

na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce. Zarząd Spółki jest 
stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją na zewnątrz, 

we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki 
uprawniony jest każdy z członków Zarządu lub prokurent jednoosobowo. 

 
Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 letniej, wspólnej 

kadencji. Obecny skład osobowy Zarządu pełni swoje funkcje od 25 sierpnia 2006 
roku, tj. od dnia przekształcenia w spółkę akcyjną. Po tym terminie nie zostały 
dokonane zmiany w Zarządzie Spółki. Na obecną, drugą kadencję członkowie 

zarządu zostali wybrani przez Radę Nadzorczą HELIO S.A. w dniu 4 czerwca 2011 
roku. Druga kadencja Zarządu trwa od 26 sierpnia 2011 r. i wygasa w dniu 

26 sierpnia 2016 roku. Mandat członka Zarządu wygasa zaś w dniu zatwierdzenia 
przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący 
się 30 czerwca 2016 r. 

 
Na dzień 30 czerwca 2012 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 

1. Leszek Wąsowicz – Prezes Zarządu, 
2. Justyna Wąsowicz – Wiceprezes Zarządu. 

 

Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani 
przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej 

kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez 
Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. W skład Zarządu Spółki 
wchodzi od jednego do trzech członków. Dokonując wyboru członków Zarządu, 

Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcje, która 
powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki. Członków Zarządu 

powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi pięć lat. 
 
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, w terminach ustalanych 

na bieżąco, na podstawie zawiadomienia przekazanego z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed datą planowanego posiedzenia. Prezes Zarządu jest 

ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na pisemne żądanie Rady 
Nadzorczej lub co najmniej jednego członka Zarządu. W takim przypadku 
posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty 

zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu 
omawiane są bieżące sprawy Spółki oraz podejmowane są w szczególności 

sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu. Udział członków 
Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być 

odpowiednio usprawiedliwiona. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną 
większością głosów, zaś w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 
Zarządu. 

 
Zarząd wykonuje funkcję przełożonego wobec kierowników poszczególnych 

działów i jednostek organizacyjnych. W razie wątpliwości przyjmuje się, 
że przełożonym pracownika jest Prezes Zarządu. Przyporządkowanie jednostek 
organizacyjnych poszczególnym członkom Zarządu nie narusza odpowiedzialności 

członków Zarządu określonej Statutem Spółki, Kodeksem spółek handlowych lub 
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pozostałymi przepisami prawnymi. Zarząd może powierzyć poszczególnym 
członkom Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami będącymi w kompetencji 
Zarządu w ściśle określonym zakresie. 

 
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania 

określa Regulamin Zarządu dostępny na stronie korporacyjnej Spółki: 
www.helio.pl w zakładce relacji inwestorskich. 

 
 
 

4. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta 
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 

procesu sporządzania sprawozdań finansowych 
 
W ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 

sporządzania sprawozdań finansowych, w Spółce ustanowiono pracownikom 
zakres obowiązków oraz wprowadzono odpowiednie procedury. 

 
Powyższe regulacje wewnętrzne systematyzują, między innymi, proces 
sporządzania i obiegu informacji finansowej oraz proces dostarczania informacji 

niezbędnych do wykonania powyższych prac. Ponadto określają zakres zadań 
poszczególnych osób/komórek organizacyjnych przy sporządzaniu sprawozdań 

finansowych na koniec każdego miesiąca, sporządzania poszczególnych części 
raportów okresowych oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości, a także 
procedury dostępu do informacji. 

 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są 

zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi 
zmianami). 
 

Za system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem oraz prawidłowość 
raportowania w ramach sporządzania sprawozdań finansowych i raportów 

okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Spółka prowadzi księgi 
rachunkowe w systemie informatycznym, zaś dostęp do zasobów 

informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych 
pracowników. 

 
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z zasadniczych 
elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez 

niezależnego biegłego rewidenta. Spółka zleca w szczególności: przegląd 
półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego 

sprawozdania rocznego. Zmiana (wybór) podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych jest dokonywana w Spółce w sposób zgodny 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 5 
Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. 
Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie, 

jednak zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza 
dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji 
powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa 
Spółce oświadczenie o spełnieniu ustawowych kryteriów bezstronności 

i niezależności. Co więcej, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, jej członek 

http://www.helio.pl/
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powinien mieć na względzie interes Spółki, zatem przy wyborze podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinien uwzględnić wszelkie 
aspekty współpracy z biegłym rewidentem, w tym przede wszystkim 

doświadczenie, dyspozycyjność czasową, dodatkowe doradztwo w zakresie 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, kompleksowość usług, dostępność cenową 

i bliskość lokalizacyjną. 
 

 

5. 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 
 
Na dzień zakończenia roku obrotowego, tj. 30 czerwca 2012 r., według wiedzy 

Zarządu HELIO S.A. struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przedstawiała się następująco: 

 
Tabela 1: Struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZ  

(na dzień 30.06.2012 r.) 

Posiadacz akcji 
Liczba 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

na WZ 

(%) 

 

Leszek Wąsowicz 

 

3 857 000 77,14 3 857 000 77,14 

Źródło: Zarząd HELIO S.A. 
 

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

Nie występują. 
 

 
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa 
głosu, takich jak ograniczenie prawa głosu przez posiadaczy określonej 

części lub liczby głosów, ograniczenie 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 

 
Nie występują. 
 

 
8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa 

własności papierów wartościowych Emitenta 
 
Według wiedzy Zarządu nie zostały uzgodnione żadne ograniczenia w zakresie 

przenoszenia prawa własności akcji Spółki za wyjątkiem zobowiązania się 
Prezesa Zarządu HELIO S.A. Pana Leszka Wąsowicza, że w okresie 

obowiązywania umów kredytowych z Bankiem BPH S.A., tj. do dnia 
30.09.2013 r. w strukturze własnościowej Emitenta, udział akcji Pana Leszka 
Wąsowicza nie spadnie poniżej 50% + 1 akcja.  
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9. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób 
zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia 
decyzji o emisji lub wykupie akcji 

 
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających: 

 
Zgodnie z §10 Statutu Spółki Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani 

przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej 
kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez 
Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. W skład Zarządu Spółki 

wchodzi od jednego do trzech członków. Dokonując wyboru członków Zarządu, 
Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcje, która 

powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki. Członków Zarządu 
powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi pięć lat. 
 

Uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji 
o emisji lub wykupie akcji: 

 
Zarząd HELIO S.A. nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, poza 
uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych 

 
 

10. Opis zasad zmiany statutu Emitenta 
 
Zmiana Statutu jest dokonywana w Spółce w sposób zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia 
HELIO S.A. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, wnioski 

w sprawie umieszczenia określonych spraw (w tym również zmiana Statutu) oraz 
treść stosownych projektów uchwał ustalane są z inicjatywy organu lub osób 
uprawnionych, zwołujących Walne Zgromadzenie, oraz osób uprawnionych 

do występowania z takim żądaniem. Żądanie umieszczenia spraw w porządku 
obrad przez osoby uprawnione oraz projekty uchwał, powinny być złożone 

Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem. 
Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd powinny być 
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, jeśli Rada uzna to za wskazane. Każdy 

z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 
podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 
 
 

 
 

 
 

 
……………………………….. 
Leszek Wąsowicz 

Prezes Zarządu 
 

 
 

 
 

 
…………………………………. 
Justyna Wąsowicz 

Wiceprezes Zarządu 

 


