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ŁAD KORPORACYJNY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

INFORMACJE O AKCJONARIACIE

WŁADZE I ORGANY SPÓŁKI

ZASADY ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

GŁÓWNE CECHY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU 
DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH

OPIS OBOWIĄZUJĄCEJ W SPÓŁCE POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI

|    5.1   | 

|    5.2   | 

|    5.3   | 

|    5.4   | 

|    5.5   | 

|    5.6   | 
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|    5.1   | 

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU 
ŁADU KORPORACYJNEGO

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą 
nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r.
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Uchwałą 
Nr 1/2016 Zarząd Spółki przyjął oświadczenie w zakresie 
stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 
w KRUK S.A.

Zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych 
w przedmiotowym dokumencie określony został również 
w opublikowanym przez Spółkę 4 stycznia 2016 raporcie EBI 
nr 1/2016.

Tekst oświadczenia ze wskazaniem zakresu, w jakim Spółka 
deklaruje przestrzeganie zasad, dostępny jest na stronie 
KRUK S.A. w lokalizacji: http://pl.kruk.eu/pl/dla-inwestora/
spolka/dokumentykorporacyjne/.

|    5.1.1   |

STOSOWANY ZBIÓR ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO

W roku 2018 Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego 
opisanym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW 2016” (Zasady Ładu Korporacyjnego, DPSN), 
stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady 
Giełdy z dnia 13 października 2015 r. Przedmiotowy dokument 
jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom 
ładu korporacyjnego (http://www.corp-gov.gpw.pl).

|    5.1.2   |

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH 
STOSOWANIA ODSTĄPIONO

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, w 2016 roku Spółka 
deklarowała stosowanie zasad ładu korporacyjnego określonych 
w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, 
z wyjątkiem zasad przedstawionych poniżej, od których 
stosowania odstąpiono. Oświadczenie to pozostało aktualne 
także w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

Spółka nie stosowała zasady wyrażonej w punkcie III.Z.3. zbioru 
DPSN 2016, zgodnie z którą 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. 

Zarząd wskazuje, że Spółka posiada wyodrębnioną w strukturze 
organizacyjnej jednostkę audytu wewnętrznego, obiektywną, 
niezależną i bezstronną, podległą bezpośrednio Prezesowi 
Zarządu, a także mającą zapewnioną możliwość raportowania 
bezpośrednio do komitetu audytu zgodnie z zasadą III.Z.2. Jednak 
do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego nie mają 
zastosowania zasady niezależności organizacyjnej opracowane 
przez The Institute of Internal Auditors (USA), tj.: zasada 
bezpośredniej podległości funkcjonalnej Radzie Nadzorczej. 
Zdaniem Zarządu KRUK S.A. przeniesienie przepisów prawa 
amerykańskiego na grunt polski powoduje dualizm w zakresie 
odpowiedzialności osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego, 
co nie jest korzystne dla Spółki.

Spółka nie przyjęła do stosowania rekomendacji zawartej 
w punkcie IV.R.2. Zbioru DPSN 2016. Zgodnie z nią – jeżeli jest to 
uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane 
spółce oczekiwania akcjonariuszy – spółka powinna umożliwić 
akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poprzez transmisję obrad walnego zgromadzenia 
w czasie rzeczywistym i dwustronną komunikację w czasie 
rzeczywistym. W ramach takiej komunikacji akcjonariusze mogą 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając 
w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. Mają 
też – osobiście lub przez pełnomocnika – prawo wykonania 
głosu w toku walnego zgromadzenia. Rekomendacja ta dotyczy 
sytuacji, w której spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę 
techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego 
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.

W ocenie Zarządu struktura akcjonariatu KRUK S.A. jest 
rozproszona, ale stopień rozproszenia nie jest na tyle istotny, aby 
uzasadniał potrzebę przeprowadzenia walnego zgromadzenia 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
Główni akcjonariusze spółki to podmioty profesjonalne, polskie 
i zagraniczne, reprezentowane na WZA przez pełnomocników. 
Według aktualnej wiedzy spółki, obecna formuła 
przeprowadzanych WZA odpowiada potrzebom akcjonariuszy 
Spółki. Jednocześnie Spółka identyfikuje zagrożenia dla 
prawidłowości przebiegu WZA, zwłaszcza ryzyka prawne, które 
w ocenie Spółki byłyby większe niż ewentualne korzyści w 
postaci większej liczby akcjonariuszy biorących udział w WZA.

Z tych samych względów Spółka nie stosowała także zasady 
wyrażonej w punkcie IV.Z.2, zgodnie z którą, 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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|    5.2   | 

INFORMACJE O AKCJONARIACIE

|    5.2.1   |

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO 
LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI KRUK
Struktura Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio znaczne pakiety akcji KRUK S.A. na dzień 1 stycznia 
2018 r. zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę, 
została zaprezentowana w tabeli poniżej.

Akcjonariusz
 Liczba akcji / 
Liczba głosów 

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Piotr Krupa 1 963 407 110,44

NN PTE* 2 100 000 11,17

Aviva OFE* 1 149 000 6,11

(*) DANE NA PODSTAWIE WYKAZU AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO 
NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NWZ KRUK S.A. W DNIU 15.05.2017 ROKU.

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 32. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI WG 
STANU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Struktura Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio znaczne pakiety akcji KRUK S.A. na dzień 31 grudnia 
2018 r. została zaprezentowana w tabeli poniżej.

Akcjonariusz
 Liczba akcji / 
Liczba głosów 

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Piotr Krupa 1 931 666 10,23

NN PTE* 2 000 000    10,59

Aviva OFE* 1 319 000 6,98

(*) DANE NA PODSTAWIE WYKAZU AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO 
NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWZ KRUK S.A. W DNIU 18.04.2018 ROKU.

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 33. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI WG 
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Struktura Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio znaczne pakiety akcji KRUK S.A. na dzień 7 marca 
2019 r. została zaprezentowana w tabeli poniżej.

Akcjonariusz
 Liczba akcji / 
Liczba głosów 

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Piotr Krupa 1 931 666 10,23

NN PTE* 2 000 000    10,59

Aviva OFE* 1 319 000 6,98

(*) DANE NA PODSTAWIE WYKAZU AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO 
NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWZ KRUK S.A. W DNIU 18.04.2018 ROKU.
ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 34. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI WG 
STANU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

|    5.2.2   |

ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU W ROKU 
SPRAWOZDAWCZYM
W 2018 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze 
znaczących akcjonariuszy KRUK S.A.:

•	 W dniu 13 września 2018r. do Spółki wpłynęło od Prezesa 
Zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy, będącego jednocześnie 
znaczącym akcjonariuszem Spółki, zawiadomienie, 
w którym poinformował o transakcjach sesyjnych zwykłych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
odpowiednio: zbyciu 1 000 akcji KRUK S.A. w dniu 
10 września 2018 roku po średniej cenie 190,33 PLN za jedną 
akcję, zbyciu 10 000 akcji KRUK S.A. w dniu 11 września 
2018 r. po średniej cenie 184,00 PLN za jedną akcję oraz 
zbyciu 5 511 akcji KRUK S.A. w dniu 12 września 2018 roku 
po średniej cenie 183,33 PLN za jedną akcję .

•	 W dniu 14 grudnia 2018 r. do Spółki wpłynęło 
powiadomienie od Piotra Krupy dokonane w trybie art. 19 
MAR, w którym poinformował o zbyciu w dniu 12 grudnia 
2018 roku 5 230 akcji KRUK S.A. po średniej cenie 163,90 zł 
oraz w dniu 13 grudnia 2018 roku 10 000 akcji KRUK S.A. po 
średniej cenie 164,12 zł na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie w transakcjach sesyjnych zwykłych.

|    5.2.3   |

AKCJE WŁASNE
AKCJE WŁASNE W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2018 R. 
DO 31 MAJA 2021 R.
18 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
KRUK S.A. przyjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do 
nabywania w okresie od 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r. 
akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym GPW, 
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przy czym łączna wartość nominalna nabytych w tym trybie
akcji nie może przekroczyć 3 761 580 zł, a maksymalna wysokość 
środków, jakie Spółka przeznaczy na realizację programu skupu 
akcji własnych nie może przekroczyć 500 mln zł, wliczając 
w to cenę oraz koszty nabycia. Cena nabycia akcji własnych przez 
Spółkę nie może być wyższa od 250 zł, a niższa niż 1 zł. 

Akcje własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji 
pakietowych. Nabyte w tym trybie przez Spółkę akcje własne 
będą mogły zostać przeznaczone do umorzenia akcji własnych 
Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki 
może, zależnie od interesu Spółki, zakończyć nabywanie akcji 
przed 31 maja 2021 r. lub przed wyczerpaniem całości środków 
przeznaczonych na ich nabycie, bądź w ogóle zrezygnować 
z nabycia akcji w całości lub w części.

W trakcie 2018 roku Spółka nie realizowała programu skupu akcji 
własnych.

|    5.2.4   |

POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
DAJĄCYCH SPECJALNE UPRAWNIENIA 
KONTROLNE
KRUK S.A. nie wyemitował papierów wartościowych dających 
akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne.

|    5.2.5   |

OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA 
GŁOSU
Statut KRUK SA nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie do 
wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

|    5.2.6   |

OGRANICZENIA W PRZENOSZENIU PRAWA 
WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących 
przenoszenia praw własności papierów wartościowych KRUK S.A.

|    5.2.7   | 

UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ 
ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI 
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY 
I OBLIGATARIUSZY
Spółce nie są znane umowy, w wyniku których może 
w przyszłości dojść do zmiany w proporcjach akcji posiadanych 
przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

|    5.3   | 

WŁADZE I ORGANY SPÓŁKI

[G4-34] [G4-38]

|    5.1.1   |

ZARZĄD

|    5.3.1.1   |

SKŁAD OSOBOWY, JEGO ZMIANY I ZASADY 
POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. W okresie 
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki składał 
się z pięciu członków.

W związku z upływem z dniem 13 marca 2018 r. kadencji 
Zarządu, uchwałami podjętymi w dniu 19 marca 2018 r. Rada 
Nadzorcza Spółki powołała członków Zarządu na kolejną 
kadencję.

Skład Zarządu Spółki w 2018 r. prezentuje tabela poniżej.

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO

Piotr Krupa Prezes Zarządu 

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 

Urszula Okarma Członek Zarządu

Iwona Słomska Członek Zarządu

Michał Zasępa Członek Zarządu

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 35. SKŁAD ZARZĄDU KRUK S.A. W 2018 ROKU

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ich 
uprawnienia określa Statut Spółki.
Zgodnie z postanowieniami §7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu 
Spółki, Zarząd składa się z od 3 do 8 członków, a ich liczba jest 
każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie 
wniosku Prezesa Zarządu.
Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Podobnie 
dzieje się w przypadku pozostałych członków Zarządu, z tym, 
że następuje to na wniosek Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3-letnią 
kadencję.
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Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

|    5.3.1.2   |

UPRAWNIENIA ZARZĄDU

Zarząd Spółki, pod kierownictwem Prezesa Zarządu, kieruje 
działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje 
Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec 
osób trzecich. Zgodnie z treścią §8 ust. 1 Statutu, Zarząd 
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych 
przez Statut lub inne przepisy do wyłącznej kompetencji 
Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Z kolei do 
wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu należy podejmowanie 
wszelkich decyzji z zakresu tworzenia i likwidacji jednostek 
organizacyjnych funkcjonujących w Spółce.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: (i) dwaj członkowie 
Zarządu działający łącznie; (ii) członek Zarządu działający 
łącznie z prokurentem; lub (iii) pełnomocnicy ustanowieni 
do wykonywania czynności określonego rodzaju, działający 
samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez 
Spółkę umocowania. Poza wskazanymi powyżej przypadkami, 
Statut Spółki nie zawiera zapisów przyznających osobom 
zarządzającym dodatkowe uprawnienia, w tym uprawnienia 
do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Uchwałą nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r. walne 
zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do nabywania 
akcji własnych notowanych na rynku podstawowym GPW, 
tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie 
ustalonym we wspomnianej uchwale.

|    5.3.1.3   |

STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI I JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zestawienie stanu posiadania akcji KRUK S.A. lub uprawnień do 
nich przez osoby zarządzające i nadzorujące KRUK S.A. na dzień 1 
stycznia 2018 r. zostało przedstawione w Tabeli 36.

IMIĘ 

I NAZWISKO
STANOWISKO

LICZBA 

POSIADANYCH 

AKCJI

WARTOŚĆ 

NOMINALNA 

AKCJI (W ZŁ)

Piotr Krupa Prezes Zarządu 1 963 407 1 963 407

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 45 000 45 000

Urszula Okarma Członek Zarządu 107 001 107 001

Iwona Słomska Członek Zarządu 36 750 36 750

Michał Zasępa Członek Zarządu 32 191 32 191

Tomasz Bieske
Członek Rady 

Nadzorczej
1 222 1 222

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 36. AKCJE KRUK S.A. BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Poza zmianą stanu posiadania akcji przez Piotra Krupę 
pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, opisaną w punkcie 
Informacje o akcjonariacie, od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 
publikacji niniejszego raportu okresowego zmianie uległ stan 
posiadania akcji Iwony Słomskiej oraz Michała Zasępy, o czym
mowa poniżej.

W dniu 23 maja 2018 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie 
od Iwony Słomskiej oraz Michała Zasępy dokonane w trybie art. 
19 MAR, w którym poinformowali o nabyciu w dniu 23 maja 2018 
roku odpowiednio po 3 250 akcji KRUK S.A. po średniej cenie 
83,52 zł poza systemem obrotu w związku z realizacją opcji na 
akcje związane z wykonaniem programu opcji menedżerskich.
W dniu 2 listopada 2018 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie 
od Michała Zasępy, dokonane w trybie art. 19 MAR, w którym 
poinformował o zbyciu w dniu 30 października 2018 roku 418 
akcji KRUK S.A. po średniej cenie 182,70 zł oraz w dniu 
31 października 2018 roku 4 582 akcji KRUK S.A. po średniej 
cenie 183,24 zł na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie w transakcjach sesyjnych zwykłych.

IMIĘ 

I NAZWISKO
STANOWISKO

LICZBA 

POSIADANYCH 

AKCJI

WARTOŚĆ 

NOMINALNA 

AKCJI (W ZŁ)

Piotr Krupa Prezes Zarządu 1 931 666 1 931 666

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 45 000 45 000

Urszula Okarma Członek Zarządu 107 001 107 001

Iwona Słomska Członek Zarządu 40 000 40 000

Michał Zasępa Członek Zarządu 30 441 30 441

Tomasz Bieske
Członek Rady 

Nadzorczej
1 222 1 222

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 37. AKCJE KRUK S.A. BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
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Zestawienie stanu posiadania akcji lub uprawnień do nich przez 
osoby zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji raportu.

IMIĘ 

I NAZWISKO
STANOWISKO

LICZBA 

POSIADANYCH 

AKCJI

WARTOŚĆ 

NOMINALNA 

AKCJI (W ZŁ)

Piotr Krupa Prezes Zarządu 1 931 666 1 931 666

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 45 000 45 000

Urszula Okarma Członek Zarządu 107 001 107 001

Iwona Słomska Członek Zarządu 40 000 40 000

Michał Zasępa Członek Zarządu 30 441 30 441

Tomasz Bieske
Członek Rady 

Nadzorczej
1 222 1 222

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 38. AKCJE KRUK S.A. BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU.

|    5.3.1.4   |

WYNAGRODZENIE, NAGRODY I WARUNKI UMÓW 
O PRACĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU
Zgodnie z §7 ust. 8 Statutu Spółki, zasady wynagradzania 
członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa 
Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wysokość wynagrodzenia 
poszczególnych członków Zarządu, innych niż Prezes Zarządu, 
jest określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosków 
składanych przez Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem zasad 
wynagradzania określonych przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. umowami 
o zarządzanie, członkom Zarządu przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie. Niezależnie 
od wynagrodzenia, członkowie Zarządu mogą otrzymać premię 
uznaniową, której przyznanie i wysokość uzależnione są od 
swobodnej decyzji Rady Nadzorczej. Umowy o zarządzanie 
zawarte zostały na czas trwania mandatu członka Zarządu 
i wygasają wskutek wygaśnięcia mandatu, w tym wskutek 
odwołania członka Zarządu bądź złożenia przez niego rezygnacji
z pełnionej funkcji. Ponadto strony mogą rozwiązać umowę 
o zarządzanie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, a także z zachowaniem trzymiesięcznego okresu

Zestawienie notyfikacji otrzymanych od osób zarządzających  
 nadzorujących w 2018 roku. 

PIOTR KRUPA – PODSUMOWANIE NOTYFIKACJI W 2018

DATA 
NOTYFIKACJI DATA TRANSAKCJI WOLUMEN TYP TRANSAKCJI CENA ŚREDNIA MIEJSCE 

TRANSAKCJI

13 września 2018 r.

10 września 2018 r. 1 000 Zbycie 190,33 zł GPW

11 września 2018 r. 10 000 Zbycie 184,00 zł GPW

12 września 2018 r. 5 511 Zbycie 183,33 zł GPW

14 grudnia 2018 r.
12 grudnia 2018 r. 5 230 Zbycie 163,90 zł GPW

13 grudnia 2018 r. 10 000 Zbycie 164,12 zł GPW

MICHAŁ ZASĘPA – PODSUMOWANIE NOTYFIKACJI W 2018

DATA 
NOTYFIKACJI DATA TRANSAKCJI WOLUMEN TYP TRANSAKCJI CENA ŚREDNIA MIEJSCE 

TRANSAKCJI

23 maja 2018 r. 23 maja 2018 r. 3 250 Nabycie 83,52 zł
Poza systemem 

obrotu

2 listopada 2018 r.

30 października 
2018 r.

418 Zbycie 182,70 zł GPW

31 października 
2018 r.

4 582 Zbycie 183,24 zł GPW

IWONA SŁOMSKA - PODSUMOWANIE NOTYFIKACJI W 2018

DATA 
NOTYFIKACJI DATA TRANSAKCJI WOLUMEN TYP TRANSAKCJI CENA ŚREDNIA MIEJSCE 

TRANSAKCJI

23 maja 2018 r. 23 maja 2018 r. 3 250 Nabycie 83,52 zł
Poza systemem 

obrotu
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IMIĘ I NAZWISKO

WYNAGRODZENIE 

OTRZYMANE OD SPÓŁKI ZA 

2018 R. 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE* 

OTRZYMANE OD SPÓŁKI ZA 

2018 R.

WYNAGRODZENIE 

OTRZYMANE OD SPÓŁEK 

ZALEŻNYCH ZA 2018 R. 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE* 

OTRZYMANE OD SPÓŁEK 

ZALEŻNYCH ZA 2018 R.

(w tys. zł) (w tys. zł)

Piotr Krupa 2400 6,28 — —

Agnieszka Kułton 768 6,28 — —

Urszula Okarma 768 5,20 — —

Iwona Słomska 768 5,20 — —

Michał Zasępa 768 68,15 — —

* ŚWIADCZENIA DODATKOWE OBEJMUJĄ M.IN. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE, OPŁATA ZA WYNAJEM MIESZKANIA, PACZKI ŚWIĄTECZNE, AUTA SŁUŻBOWE
ŹRÓDŁO: SPÓŁKA    

TABELA 39. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W 2018 ROKU

IMIĘ I NAZWISKO

WYNAGRODZENIE 

OTRZYMANE OD SPÓŁKI W 

2017 R. 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE* 

OTRZYMANE OD SPÓŁKI ZA 

2017 R.

WYNAGRODZENIE 

OTRZYMANE OD SPÓŁEK 

ZALEŻNYCH W 2017 R. 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE* 

OTRZYMANE OD SPÓŁEK 

ZALEŻNYCH W 2017 R.

(w tys. zł) (w tys. zł)

Piotr Krupa 2400 6,18 — —

Agnieszka Kułton 768 6,18 1,89 —

Urszula Okarma 768 5,1 5,53 —

Iwona Słomska 768 5,1 — —

Michał Zasępa 768 68,57 — —

* ŚWIADCZENIA DODATKOWE OBEJMUJĄ M.IN. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE, OPŁATA ZA WYNAJEM MIESZKANIA, PACZKI ŚWIĄTECZNE, AUTA SŁUŻBOWE.
ŹRÓDŁO: SPÓŁKA    

TABELA 40. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W 2017 ROKU

wypowiedzenia, bez odszkodowania, w przypadku likwidacji lub 
rozwiązania Spółki lub dłuższej choroby lub innej niezdolności 
uniemożliwiającej Menedżerowi wykonywanie jego obowiązków 
przez oznaczony w tych umowach okres. Stronom przysługuje 
także prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze 
skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania, we wskazanych 
w umowach przypadkach.
Zgodnie z zawartymi umowami, w przypadku wypowiedzenia 
lub rozwiązania umowy przez Spółkę, z wyjątkiem rozwiązania 
Kontraktu z przyczyn skutkujących jego rozwiązaniem bez
wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, bez 
odszkodowania, a także z wyjątkiem przypadku, w którym 
odwołanie członka Zarządu z jego funkcji spowodowane jest 
z jego winy, członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia.
Umowy zawarte z członkami Zarządu zawierają postanowienia 
dotyczące zakazu angażowania się, brania udziału w lub 
zainteresowania, bez poinformowania Rady Nadzorczej Spółki – 

w przypadku Prezesa Zarządu lub bez zgody na piśmie Prezesa 
Zarządu – w przypadku pozostałych członków Zarządu,
jakimikolwiek innymi zajęciami handlowymi lub gospodarczymi, 
a także postanowienia dotyczące zakazu konkurencji w okresie 
obowiązywania kontraktu i w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia, 
w którym członkowie Zarządu zaprzestali być członkami 
Zarządu Spółki. W umowach zawartych z członkami Zarządu 
przewidziano z tego tytułu odszkodowanie. Odszkodowanie 
powyższe płatne będzie w miesięcznych ratach przez 
24 miesiące po rozwiązaniu umowy, w wysokości 80% 
wynagrodzenia za okres pierwszych 12 miesięcy oraz 60 % za 
okres kolejnych 12 miesięcy.
Ponadto umowy zawarte z członkami Zarządu przewidują kary 
umowne w wysokości wskazanej w umowie za nieprzestrzeganie 
postanowień dotyczących zakazu konkurencji.
W tabelach poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia oraz 
świadczeń dodatkowych otrzymanych przez poszczególnych
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Powyższe uprawnienia przysługujące Piotrowi Krupie wykonywane 
są poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia 
o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 
roku Rada Nadzorcza KRUK S.A. składała się z siedmiu członków. 
Jej skład nie ulegał zmianie i został przedstawiony w tabeli poniżej.

IMIĘ 

I NAZWISKO
STANOWISKO

Piotr Stępniak Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Beuch Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Bieske Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Orlin Jastrzębski Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kawalec Członek Rady Nadzorczej

Robert Koński Członek Rady Nadzorczej

Józef Wancer Członek Rady Nadzorczej

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 41. SKŁAD RADY NADZORCZEJ KRUK S.A. W 2018 ROKU

W okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie 
miały miejsca zmiany w składzie organu nadzorującego.

KOBIETY 14 proc.

MĘŻCZYŹNI 86 proc.

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 42. UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W RADZIE NADZORCZEJ 
KRUK S.A. W 2018 ROKU

|    5.3.2.2   |

OPIS DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady 
Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek 
Handlowych, należy w szczególności:

•	 ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie 
ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału 
zysków albo pokrycia strat;

Łączna wartość wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych 
otrzymanych od Spółki oraz spółek zależnych przez wyżej 
wymienionych członków Zarządu za 2018 r. wyniosła 
odpowiednio 5 472 tys. zł oraz 91,11 tys. zł. W 2017 roku kwoty 
wyniosły odpowiednio 5 472 tys. zł oraz 91,13 tys. zł.

Świadczenia dodatkowe otrzymane od Spółki za 2018 r., nie 
zawierają premii i nagród dla członków Zarządu za 2018 r. 
Premia zostanie wypłacona w 2019 r., w wysokości zależnej od 
stopnia realizacji planu finansowego Spółki oraz, w przypadku 
przyznania premii uznaniowej, w wysokości zależnej od
decyzji Rady Nadzorczej.

Dodatkowo członkom Zarządu przyznane zostały w ramach 
Programu Opcyjnego na lata 2015-2019, pod warunkiem 
spełnienia określonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia 
nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 roku kryteriów, warranty 
subskrypcyjne za rok 2017 w ilości określonej w Uchwale 
Zarządu z dnia 11 września 2018 r. oraz w Uchwale Rady 
Nadzorczej z dnia 12 września 2018 r.

Zgodnie z postanowieniami Programu 2015-2019, ilość 
Warrantów, jaka może zostać przyznana członkom Zarządu 
w każdym z lat trwania Programu Opcji, nie może przekroczyć 
50% ilości Warrantów zaoferowanych do objęcia Osobom 
Uprawnionym w ramach danej Transzy.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących w Spółce 
programów motywacyjnych , zamieszczono w części ”Program 
Motywacyjny”.

|    5.3.2   |

RADA NADZORCZA

|    5.3.2.1   |

SKŁAD OSOBOWY, JEGO ZMIANY I ZASADY 
POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo siedmiu członków. 
Każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne 
Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani 
są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki
składa się z siedmiu członków.
Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne 
Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Piotr 
Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 8% 
lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania:

•	 jednego członka w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, 
w tym Wiceprzewodniczącego;

•	 dwóch członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, 
w tym Wiceprzewodniczącego.
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•	 składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 
sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 
powyżej;

•	 powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;

•	 powoływanie członków Zarządu (w tym Wiceprezesów 
Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu;

•	 zawieszanie członków Zarządu oraz delegowanie członków 
Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 
członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;

•	 ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad 
wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków 
Zarządu;

•	 ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu;

•	 zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki 
(budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki;

•	 wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek 
i kredytów oraz emisję obligacji nieprzewidzianych 
w budżecie powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej 
równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, 
z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od 
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

•	 wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń 
i dokonywanie obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych 
w budżecie, powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej 
równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, 
z wyjątkiem, gdy stronami czynności są wyłącznie 
podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. 
Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga ustanawianie zabezpieczeń 
i poręczeń dla kredytów, pożyczek i obligacji objętych 
budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę;

•	 wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań 
dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze 
sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym 
roku obrachunkowym kwotę stanowiącą równowartość 5% 
kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie 
i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej 
Spółki;

•	 wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę 
udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na 
przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych 
nie wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

•	 wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, 
których wartość przekracza 15% wartości księgowej netto 
Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego 
sprawozdania finansowego, nieprzewidziane w budżecie, 
za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów podmiotom 
wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

•	 wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich 
lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw 
do patentów i technologii oraz znaków towarowych, za 
wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące 
w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

•	 wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę 
zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych 
w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej 
w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, 

jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty 
zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę 
miałyby przekroczyć kwotę 500 000 zł;

•	 zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich;

•	 wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych 
sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 
Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi 
i międzynarodowymi standardami rachunkowości;

•	 wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy 
Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu 
Spółki lub członkami Rady Nadzorczej;

•	 wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę 
zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń 
lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań 
w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki 
w wysokości przekraczającej 1 mln zł w jednym roku 
obrachunkowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie 
podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

•	 wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę 
zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń 
lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań 
w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona 
przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200 000 zł 
w jednym roku obrachunkowym, za wyjątkiem, 
gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład 
Grupy Kapitałowej KRUK;

•	 wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę 
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabywanych 
i zbywanych w procesie obsługi wierzytelności, jeżeli ich 
cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi co najmniej 
5 000 000 złotych.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, 
a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Szczegółowe 
zasady odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady 
Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 
większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Rady. Dla ważności uchwał wymagane jest 
zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków 
i obecność co najmniej połowy jej członków.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 
uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 
innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie 
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem postanowień 
Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może podejmować 
uchwały w następujących trybach: (a) pisemnym, (b) wyłącznie 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość lub (c) mieszanym, tj. gdy część członków Rady 
Nadzorczej uczestnicy w posiedzeniu Rady Nadzorczej osobiście, 
a co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy 
w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy 
członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu 
uchwały.
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Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w Spółkach 
oraz Spółkach Zależnych nie występują świadczenia warunkowe 
lub odroczone przysługujące członkom Rady Nadzorczej.
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieją 
umowy zawarte pomiędzy członkami Rady Nadzorczej i Spółką 
lub Spółkami Zależnymi określające świadczenia wypłacane 
w chwili rozwiązania łączącego strony stosunku prawnego.

|    5.3.2.5   |

POWOŁANE KOMITETY
Przy Radzie Nadzorczej KRUK S.A. działają, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, następujące 
komitety:

•	 Komitet Audytu,

•	 Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji,

•	 Komitet Finansów i Budżetu.
Członkowie komitetów powoływani są przez Radę Nadzorczą 
spośród jej członków.

KOMITET AUDYTU
Rada Nadzorcza Spółki powołuje członków Komitetu Audytu 
spośród jej członków.
Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, 
przy czym większość członków Komitetu Audytu, w tym jego 
przewodniczący, powinni być niezależni.
W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej 
jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 
Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę 
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria 
niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodnicząca 
Komitetu Audytu, Pani Katarzyna Beuch, oraz Członek Komitetu, 
Pan Arkadiusz Jastrzębski, spełniają także kryteria niezależności 
w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW 2016, tj. określone w Załączniku II do Zaleceń Komisji 
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej 
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Wszyscy 
członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności 
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 
Wszyscy członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności 
z zakresu branży, w której działa Spółka, nabytą w toku 
kształcenia oraz pracy zawodowej.

Pani Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania 
i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz 
podyplomowego studium w ramach programu USAID przy 
Warszawskim Instytucie Bankowości z zakresu zarządzania 
aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. Karierę 
zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Departamencie Zarządzania 
Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. 
W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young 
Audit sp. z o.o., gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań 
finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami 
z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. 

|    5.3.2.3  |

STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI I JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH PRZEZ CZŁONKÓW RADY 
NADZORCZEJ

Informacja o stanie posiadania akcji Spółki i jednostek 
powiązanych przez członków Rady Nadzorczej została 
przedstawiona w punkcie 5.3.1.3 – Stan posiadania akcji Spółki 
i jednostek powiązanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.

|    5.3.2.4  |

WYNAGRODZENIE, NAGRODY I WARUNKI UMÓW 
O PRACĘ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z postanowieniami §12 ust. 5 Statutu Spółki, członkowie 
Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich 
obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do 
ich powołania postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia 
członków Rady Nadzorczej określana jest w uchwale walnego 
zgromadzenia.

W Tabeli 40 przedstawiono wysokość wynagrodzenia 
otrzymanego za 2018 rok oraz 2017 rok przez poszczególnych 
członków Rady Nadzorczej od Spółki oraz Spółek Zależnych.

IMIĘ 

I NAZWISKO

Wynagrodzenie otrzymane 

od Spółki za 2017 r. 

Wynagrodzenie otrzymane 

od Spółki za 2018 r.

(w tys. zł) (w tys. zł)

Beuch Katarzyna 98,91 98,91

Bieske Tomasz 98,91 98,91

Jastrzębski 

Arkadiusz
98,91 98,91

Kawalec Krzysztof 98,91 98,91

Koński Robert 98,91 98,91

Stępniak Piotr 197,83 197,83

Wancer Józef 98,91 98,91

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

TABELA 43. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Łączna wartość wynagrodzeń otrzymanych od Spółki przez 
wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej za 2018 r. 
wyniosła 791,29 tys. zł.  

W 2018 r. członkowie Rady Nadzorczej otrzymali świadczenia 
dodatkowe od Spółki w wysokości 15,18 tys. zł. Natomiast 
członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kawalec otrzymał od spółki 
zależnej Kruk TFI S.A. wynagrodzenie w wysokości 24 tys. zł 
z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce 
Kruk TFI S.A.
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w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych 
oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w 
przedsiębiorstwach. W latach 2006 – 2012 w Getin Holding 
S.A. pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora Finansowego. 
Zarządzała Departamentem Rachunkowości w Santander 
Consumer Banku. W okresie 2016-2018 pełniła funkcję Dyrektora 
Naczelnego ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w KGHM 
Polska Miedź S.A. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku 
(FCCA od 2005). Jest autorką publikacji z zakresu stosowania 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
W Radzie Nadzorczej KRUK S.A. zasiada od 2013 r.  

Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski jest absolwentem Wydziału 
Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej (1997) oraz 
studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej 
Szkoły Głównej Handlowej w zakresie konkurencyjności. 
Posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego (licencja w KNF 
nr 14) oraz międzynarodowy tytuł zawodowy CFA (Chartered 
Financial Analyst). Posiada bogate doświadczenie zawodowe, 
w tym międzynarodowe. Od 1995 roku pracował w bankach 
inwestycyjnych (West Merchant Bank - Londyn), firmach 
inwestycyjnych (Raiffeisen Polska, NFI), funduszach typu Private 
Equity (Innova Capital - Europa Środkowa), funduszach typu 
Venture Capital i firmach konsultingowych (Hexagon Capital - 
Polska), pełnił funkcję w radach nadzorczych spółek giełdowych 
między innymi: Kruk SA, Polenergia SA, Atlanta Poland SA, Forte 
SA, Koelner SA. Obecnie (od 2016) jest prezesem zarządu firmy 
PayTel S.A. (Krajowej Instytucji Płatniczej) należącej co grupy 
kapitałowej SIBS z siedzibą w Portugalii. Posiada doświadczenie, 
między innymi w inwestycjach na rynku kapitałowym i runku 
nieruchomości, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, 
restrukturyzacjach przedsiębiorstw i nadzorze właścicielskim. 
Od 2013 r. jest członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. 

Pan Piotr Stępniak jest absolwentem Guelph University, Canada 
- BA double major: Economics, Management; ESC Rouen, 
Francja; Purdue University, U.S.A., EMBA oraz Purdue University, 
U.S.A., M.S.M. Od 2008 r. pełni funkcje członka Rady Nadzorczej 
Kruk S.A. Posiada bogate doświadczenie zawodowe: w latach 
2001-2004 pełnił funkcję wiceprezesa LUKAS Bank, gdzie był 
odpowiedzialny za bankowość detaliczną; 2005-2008 Prezes 
Getin Holding S.A., gdzie był odpowiedzialny za analizę, rewizje 
finansową projektów inwestycyjnych oraz nadzór nad spółkami 
portfelowymi konsolidowanymi w ramach Holdingu. Od 2011 
członek Komitetu Audytu KRUK S.A. Od 2014 członek Komitetu 
Audytu  Nest Bank S.A. Od 2015 członek Komitetu Audytu 
Magellan S.A. Od 2015 członek Komitetu Audytu  Skarbiec 
Holding S.A. Od 2017 Przewodniczący Komitetu Audytu  
Skarbiec  TFI S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu Grupa 
Kęty S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu ATM Grupa S.A., 
Przewodniczący Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
1. monitorowanie:

a. procesu sprawozdawczości finansowej,

b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów 
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym 
w zakresie sprawozdawczości finansowej,

c. wykonywania czynności rewizji finansowej, 
w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską 

badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń 
Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli 
przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego 
rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności 
w przypadku, gdy na rzecz świadczone są przez firmę 
audytorską inne usługi niż badanie;

3. informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz 
wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do 
rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce 
zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu 
audytu w procesie badania;

4. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz 
wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych 
usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania 
publicznego;

5. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzania badania;

6. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską 
przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą 
firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 
dozwolonych usług niebędących badaniem;

7. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez 
jednostkę zainteresowania publicznego;

8. przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji, o której 
mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie 
z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;

9. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie 
rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej 
w jednostce zainteresowania publicznego.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. Komitet 
Audytu działał w następującym składzie:

•	 Katarzyna Beuch – Przewodniczący Komitetu,

•	 Arkadiusz Jastrzębski – Członek Komitetu,

•	 Piotr Stępniak – Członek Komitetu. 

Powyższy skład Komitetu Audytu nie zmienił się do dnia 
publikacji niniejszego raportu.

Poza realizacją ustawowych zadań w roku obrotowym 2018 
Komitet Audytu zajmował się w szczególności następującymi 
kwestiami:

•	 podsumowaniem wyników badania raportu rocznego za 
2017 rok oraz ustaleniem zasad przeprowadzenia badania 
finansowego za rok 2017,

•	 wynikami przeglądu śródrocznych sprawozdań 
finansowych,

•	 analizą i oceną działającego w Spółce systemu kontroli 
wewnętrznej i audytu wewnętrznego,

•	 akceptacją wykonania przez audytora usług nie będących 
usługami badania sprawozdań finansowych

•	 analizą procesu wyceny pakietów wierzytelności oraz 
wpływu planowanych zmian prawa na wycenę pakietów,

•	 analizą i podsumowaniem procesu reorganizacji aktywów 
w Grupie,
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Do zadań Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji należy 
w szczególności:

•	 planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu, 115

•	 dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do 
długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych 
Spółki,

•	 rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów na 
członków Zarządu,

•	 okresowa ocena struktury, liczby członków, składu 
i wyników Zarządu oraz rekomendowanie Radzie 
ewentualnych zmian w tym zakresie, a także przedstawianie 
Radzie okresowej oceny umiejętności, wiedzy 
i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. Komitet 
Wynagrodzeń i Nominacji działał w
następującym składzie:

•	 Robert Koński – Przewodniczący Komitetu,

•	 Piotr Stępniak – Członek Komitetu,

•	 Józef Wancer – Członek Komitetu,

•	 Arkadiusz Jastrzębski – Członek Komitetu.

Powyższy skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji pozostaje 
bez zmian na dzień publikacji niniejszego raportu.
W roku 2018 Członkowie Komitetu zajmowali się między innymi 
opiniowaniem zmian na Liście Osób Uprawnionych będących 
Członkami Zarządu do uczestnictwa w Programie Opcji 
Managerskich 2015- 2019.
Członkowie Komitetu obradowali podczas spotkań Komitetu 
w formie telekonferencji oraz w ramach posiedzeń Rady 
Nadzorczej.

KOMITET FINANSÓW I BUDŻETU

Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu Finansów i 
Budżetu spośród jej członków. Zgodnie z regulaminem Rady 
Nadzorczej, w skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodzi od 
dwóch do czterech członków.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komitet 
Finansów i Budżetu działał w następującym składzie:

•	 Tomasz Bieske - Przewodniczący Komitetu,

•	 Krzysztof Kawalec - Członek Komitetu,

•	 Piotr Stępniak - Członek Komitetu.
 
Do dnia publikacji niniejszego raportu skład Komitetu Finansów 
i Budżetu nie uległ zmianie.

Do zadań Komitetu Finansów i Budżetu należy w szczególności:

•	 przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, 
opiniowanie i ocena projektów uchwał Rady Nadzorczej 
podejmowanych w sprawach związanych z finansami 
Spółki,

•	 prace związane ze wspieraniem nadzoru nad realizacją 
budżetu przyjętego w Spółce,

•	 bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytuacji 
finansowej Spółki,

•	 zarządzaniem podatkami w Grupie Kapitałowej,

•	 zarządzaniem ryzykiem walutowym i stopy procentowej 
w Grupie, aktualizacja Polityki Zarządzania Ryzykiem 
Walutowym,

•	 analizą wewnętrznych zasad zarządzania płynnością w 
Spółce i w Grupie.

•	 akceptacją wykonania przez audytora usług nie będących 
usługami badania sprawozdań finansowych

•	 analizą procesu wyceny pakietów wierzytelności oraz 
wpływu planowanych zmian prawa na wycenę pakietów,

•	 analizą i podsumowaniem procesu reorganizacji aktywów 
w Grupie,

•	 zarządzaniem podatkami w Grupie Kapitałowej,

•	 zarządzaniem ryzykiem walutowym i stopy procentowej 
w Grupie, aktualizacją Polityki Zarządzania Ryzykiem 
Walutowym,

•	 analizą wewnętrznych zasad zarządzania płynnością 
w Spółce i w Grupie.

 
Zgodnie z obowiązującą w KRUK S.A. Polityką świadczenia przez 
firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy 
audytorskiej dozwolonych usług nie będących badaniem, 
monitorowaniu oraz ocenie niezależności podlegają dozwolone 
usługi niebędące badaniem sprawozdania finansowego przez 
audytora, wykonywane na rzecz wszystkich podmiotów 
wchodzących w skład Grupy KRUK. W roku 2018 wartość tych 
usług wyniosła 190 tys. zł. Wszystkie usługi były zaakceptowane 
przed ich wykonaniem przez Komitet Audytu, zgodnie z 
przesłanym Komitetowi wnioskiem.Członkowie Komitetu 
realizowali swoje zadania podczas posiedzeń Komitetu, jak i przy 
okazji posiedzeń Rady Nadzorczej. W 2018 r. odbyły się cztery 
posiedzenia Komitetu. Ponadto członkowie Komitetu Audytu 
obradowali w formie telekonferencji.

KOMITET WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI

Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu Wynagrodzeń i 
Nominacji spośród jej członków. W skład Komitetu Wynagrodzeń 
i Nominacji wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym 
co najmniej jeden posiadający wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinie polityki wynagrodzeń. Większość członków Komitetu 
Wynagrodzeń i Nominacji powinni stanowić niezależni 
członkowie Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Komitetu 
Wynagrodzeń i Nominacji spełniają kryteria niezależności 
w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto trzej 
członkowie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji: Pan Arkadiusz 
Jastrzębski, Pan Robert Koński oraz Pan Józef Wancer, spełniają 
także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW 2016, tj. określone w Załączniku 
II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących 
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej).
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•	 sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce 
systemu pieniężnego, kredytowego, podatkowego, planów 
finansowych, budżetu, ubezpieczeń majątkowych.

 
W roku 2018 Komitet Finansów i Budżetu zajmował się 
głównie kwestiami budżetu Spółki i Grupy oraz sprawami 
finansowymi związanymi z działalnością Spółki. W zakresie 
swoich kompetencji członkowie Komitetu Finansów i Budżetu 
obradowali w ramach spotkań Komitetu oraz posiedzeń 
Rady Nadzorczej, a także odbywali konsultacje w formie 
telekonferencji.

Polityka i procedura wyboru audytora do przeprowadzenia 
badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK oraz 
Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 
badanie usług nie będących badaniem.W Spółce funkcjonują 
dokumenty: Polityka wyboru audytora do przeprowadzenia 
badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK 
oraz Procedura wyboru audytora do przeprowadzenia badania 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK oraz Polityka 
świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, 
przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez 
członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług nie będących 
badaniem. Wszystkie te dokumenty zostały opracowane przy 
udziale członków Komitetu Audytu i przyjęte uchwałami Zarządu  
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

Główne założenia Polityki wyboru audytora do przeprowadzenia 
badania sprawozdań finansowych
Grupy Kapitałowej KRUK:

1. wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań 
finansowych dokonuje Rada Nadzorcza, działając na 
podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Także wybór 
audytora przez spółki z Grupy wymaga zgody Komitetu 
Audytu.

2. proces wyboru jest niezależny oraz nie dyskryminuje 
z udziału w postępowaniu przetargowym biegłych 
rewidentów oraz firm audytorskich uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych.

3. kryteria oceny ofert na badanie mają być przejrzyste 
a zakres informacji o poszczególnych spółkach 
wchodzących w skład zapytania ofertowego musi być 
wystarczający do rzetelnej oceny pracochłonności związanej 
z badaniem przez biegłych rewidentów.

4. Komitet Audytu podczas przygotowywania rekomendacji 
dla Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza podczas 
dokonywania wyboru audytora, biorą pod uwagę:

a. spełnienie przez Audytora wymogów niezależności wobec 
wszystkich Jednostek Grupy objętych zakresem badania 
i przeglądu sprawozdań finansowych

b. możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług 
(badania statutowego, przeglądu pakietu konsolidacyjnego 
oraz przeglądu Sprawozdań finansowych Jednostek Grupy 
w Polsce i za granicą)

c. możliwość przeprowadzenia badania w terminach 
określonych przez Jednostkę Dominującą

d. doświadczenie w badaniu międzynarodowych grup 
kapitałowych (doświadczenie w koordynacji współpracy 
z zagranicznymi audytorami)

e. doświadczenie w badaniu funduszy sekurytyzacyjnych

f. doświadczenie w badaniu Jednostek zainteresowania 
publicznego

g. doświadczenie w badaniu podmiotów działających w tej 
samej branży co Grupa KRUK

h. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Biegłego rewidenta 
oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w Badanie

i. oferowaną cenę za Badanie

j. reputację Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 
badania

5. Audytora wybiera się na okres nie krótszy niż 2 lata i nie 
dłuższy niż 5 lat, przy czym pierwsza umowa z Audytorem 
zawierana jest na okres nie krótszy niż 2 lata, z możliwością 
jej przedłużenia na kolejny, co najmniej dwuletni okres. 
Po upływie maksymalnego okresu współpracy Audytor 
ani żaden z członków Sieci firmy audytorskiej nie może 
podjąć badania Sprawozdań finansowych przez okres 
kolejnych 4 lat. Komitet Audytu może w szczególnym 
przypadku braku możliwości zmiany Audytora przez jedną 
ze spółek wchodzących w skład Grupy KRUK, pomimo 
upływu maksymalnego czasu współpracy, wyrazić zgodę 
na przedłużenie okresu współpracy z dotychczasowym 
Audytorem. 

Podstawowym założeniem Polityki nabywania usług 
nieaudytowych od Audytora jest zapewnienie, że na niezależność 
Audytora Grupy nie wpływa żaden rzeczywisty ani potencjalny 
konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne 
bezpośrednie lub pośrednie relacje między Jednostkami Grupy 
a Firmą audytorską, członkami Zespołu badającego oraz 
członkami Sieci firmy audytorskiej. Grupa Kapitałowa KRUK nie 
zleca nabywania usług nieaudytowych Audytorowi Grupy, jeżeli 
istnieje zagrożenie wystąpienia autokontroli, czerpania korzyści 
własnych, promowania interesów Jednostki Grupy, zażyłości 
lub zastraszenia spowodowanych stosunkiem finansowym, 
osobistym, gospodarczym, zatrudnienia lub innym między 
Jednostką Grupy a biegłym rewidentem, firmą audytorską, 
członkiem sieci firmy audytorskiej, wskutek czego obiektywna, 
racjonalna i poinformowana osoba trzecia mogłaby wnioskować, 
że niezależność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej jest 
zagrożona.

Polityka określa listę usług innych niż badanie, które są 
dozwolone do wykonania przez obecnego audytora, a także listę 
usług zabronionych.
Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Audytu, Grupa KRUK może 
współpracować z audytorem w zakresie świadczenia innych 
usług, wymienionych poniżej, w zakresie nie związanym 
z polityką podatkową Spółki:

 − wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej 
jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem 
usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu 
uzgodnionych procedur:

•	 przeprowadzanie procedur należytej staranności 
(due dilligence) w zakresie

•	 kondycji ekonomiczno-finansowej,

•	 wydawanie listów poświadczających
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WYBÓR AUDYTORA

W roku 2018 Spółka nie dokonywała wyboru audytora. Jednakże 
w procesie wyboru audytora przeprowadzonym w roku 2017, 
Komitet Audytu i Spółka przestrzegali nowych regulacji, 
a przygotowana przez Komitet Audytu rekomendacja dotycząca 
wyboru firmy audytorskiej została sporządzona w następstwie 
zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej 
obowiązujące kryteria.

|    5.3.3   |

WALNE ZGROMADZENIE

Zasady zwoływania, działania i uprawnienia walnych 
zgromadzeń reguluje Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut 
Spółki.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje każdorazowo Zarząd spółki 
w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 
a przedmiotem jego obrad są w szczególności:

•	 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu 
z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy,

•	 powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

•	 udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom 
organów spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy 
własnej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu 
głosów w Spółce, Rada Nadzorcza, jeśli uzna to za wskazane, lub 
akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy zgodnie 
z art. 400 §3 KSH.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać 
złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane 
w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia Zarządowi żądania 
jego zwołania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi 
nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem 
Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego 
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad.

 − usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro 
forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, 
zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki;

 − badanie historycznych informacji finansowych do 
prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym 
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych 
oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam;

 − weryfikacja pakietów konsolidacyjnych;

 − potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów 
kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych 
pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską 
sprawozdań finansowych;

 − usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej 
ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu;

 − usługi polegające na ocenie zgodności informacji 
ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy 
inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych 
składników wynagrodzeń;

 − poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji 
finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady 
nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub 
właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego 
i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich 
ustawowych obowiązków.

Przy akceptacji usług nieaudytowych Komitet Audytu bierze pod 
uwagę następujące okoliczności:

a. rozważa, czy usługi te mają istotny wpływ na badane 
sprawozdania finansowe.

b. zapewnia, że oszacowanie wpływu na badane sprawozdania 
finansowe jest udokumentowane, oraz

c. rozważa, czy usługa nie wpływa na zachowanie wymogów 
niezależności biegłego rewidenta.

Usługi nieaudytowe świadczone przez audytora i zaakceptowane 
przez Komitet Audytu zgodnie z przytoczoną wyżej Polityką 
w 2018 r. dotyczyły:

•	 badania pakietów konsolidacyjnych,

•	 potwierdzenia prawidłowości wyliczenia wskaźników 
i wyceny aktywów maltańskich do umowy kredytowej 
konsorcjalnej,

•	 potwierdzenia dostępności wyniku do wypłaty dywidendy 
dla spółek luksemburskich, potwierdzenia prawidłowości 
bazy danych spółki zależnej Erif BIG S.A.
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Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia 
na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla 
przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu 
na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu 
Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną 
większością głosów, o ile przepisy ustawy lub  Statut nie 
stanowią inaczej.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

•	 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 
z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy,

•	 podział zysków lub pokrycie straty,

•	 udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków,

•	 postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki, sprawowaniu 
zarządu lub nadzoru,

•	 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub 
jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego,

•	 zmiana Statutu Spółki,

•	 podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

•	 połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

•	 rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,

•	 uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz 
regulaminu Rady Nadzorczej,

•	 rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych 
przez Radę Nadzorczą,

•	 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami 
Statutu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące istotnej zmiany 
przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności 
wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na taką zmianę, 
o ile zostaną podjęte większością dwóch trzecich głosów 
w obecności osób reprezentujących min. połowę kapitału 
zakładowego.

|    5.4   | 

ZASADY ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zasady zmiany Statutu Spółki reguluje Kodeks Spółek 
Handlowych. Zgodnie z art. 430 zmiana Statutu Spółki wymaga 
stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do 
rejestru sądowego. W myśl art. 415 KSH uchwała Walnego 
Zgromadzenia dotycząca zmiany statutu Spółki wymaga 
większości trzech czwartych głosów.
Statut Spółki nie przewiduje żadnych odmiennych postanowień 
dotyczących zmian Statutu.

|    5.5   | 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMÓW 
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
W ODNIESIENIU DO 
PROCESU SPORZĄDZANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
I SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W Spółce funkcjonuje adekwatny i skuteczny system kontroli 
wewnętrznej, który zapewnia bezpieczne
funkcjonowanie zgodnie z obowiązującym prawem, przyjętą 
strategią oraz wewnętrznymi procedurami.
W skład systemu kontroli wewnętrznej wchodzą następujące 
elementy:

1. system zarządzania ryzykiem operacyjnym,

2. system zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i kredytowym,

3. system compliance (nadzór nad zgodnością działalności 
z przepisami prawa),

4. system bezpieczeństwa informacji,

5. system audytu wewnętrznego. Celem systemu kontroli 
wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych, 
przyczyniając się do zapewnienia skuteczności 
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdawczości 
finansowej oraz zgodności działalności z przepisami prawa 
i regulacjami wewnętrznymi.
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|    5.6   | 

OPIS OBOWIĄZUJĄCEJ W SPÓŁCE 
POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI

W Spółce i w Grupie funkcjonuje dokument Polityka 
różnorodności, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki w dniu 
8 grudnia 2015 r. Celem przyjętej Polityki różnorodności jest 
wspieranie zróżnicowanego, wielokulturowego miejsca pracy 
poprzez zapewnienie równego dostępu do organizacji oraz
zagwarantowanie jednakowych szans awansu oraz rozwoju 
zawodowego każdemu pracownikowi niezależnie od płci, wieku, 
niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości, wyznania, 
przekonań, orientacji seksualnej, statusu rodzinnego, stylu życia 
czy jakiegokolwiek innego kryterium mogącego wpływać na 
mniej korzystne traktowanie jednostki względem innych osób. 
Grupa KRUK jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i wdraża 
wynikające z niej zasady w zakresie zarządzania różnorodnością 
i równego traktowania w organizacji. Zgodnie z wprowadzonymi 
przez Politykę zasadami, każdy pracownik zobowiązany jest 
do respektowania prawa do prywatności innych pracowników, 
nieingerowania w sprawy osobiste oraz akceptowania 
istniejących różnic.

W KRUK S.A. obowiązuje Wewnętrzna Polityka Mediacyjna, 
której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi 
w miejscu pracy. Celem Grupy jest wprowadzenie Wewnętrznej 
Polityki Mediacyjnej we wszystkich Spółkach. Prowadzony jest 
także monitoring antydyskryminacyjny i antymobbingowy 
poprzez cykliczne, odbywające się co najmniej raz na dwa lata, 
badanie satysfakcji pracowników. Grupa zapewnia wszystkim 
kandydatom równe traktowanie podczas procesu rekrutacujnego, 
poprzez wprowadzenie standardów prowadzenia procesu 
rekrutacyjnego oraz budowaniu zespołów różnorodnych pod 
wieloma względami m.in. płci, wieku, doświadczeń czy stylu
życia. Grupa zapewnia jednakowe ścieżki awansu oraz widełki 
wynagrodzeń dla każdego pracownika w ramach danego obszaru 
w Grupie oraz równy dostęp do wiedzy i podnoszenia kwalifikacji 
poprzez oferowanie otwartego katalogu szkoleń oraz jednakowe 
zasady uczestnictwa w szkoleniach dla wszystkich pracowników 
w ramach poszczególnych stanowisk. Grupa przywiązuje 
szczególną uwagę do umożliwienia pracownikom godzenia 
obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, 
m.in. poprzez stosowanie przejrzystych zasad rozliczania 
czasu pracy oraz ułatwienie powrotu do pracy po okresie 
macierzyńskim.




