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5.1  Oświadczenie o stosowaniu ładu 
korporacyjnego

Działając zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia 
w sprawie informacji bieżących i okresowych, Za-
rząd Spółki przedstawia Oświadczenie o stosowa-
niu zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.

5.1.1 Stosowany zbiór zasad ładu 
korporacyjnego

Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego 
opisanym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW” (Zasady Ładu Korporacyj-
nego, DPSN), stanowiącym Załącznik do Uchwały 
Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 
2012 roku. 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).

W związku z dopuszczeniem w dniu 5 maja 2011 roku 
akcji serii A, AA, B, C, i D Spółki do obrotu giełdowe-
go oraz pierwszym notowaniem akcji Spółki w dniu 
10.05.2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie, Zarząd Spółki uchwałą z dnia 
06.04.2011 roku oświadczył, iż Spółka i jej organy 
przestrzegają zasad ładu korporacyjnego określo-
nych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 
na GPW” w zakresie wskazanym w załączniku do 
ww. uchwały, którego treść zawierająca dokument 
pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” 
wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim Spółka zde-
klarowała przestrzeganie zasad, dostępna jest na 
stronie internetowej Spółki. 

Następnie uchwałą z dnia 20 grudnia 2012 roku Za-
rząd KRUK S.A. wprowadził zmiany do Załącznika 
do wspomnianej uchwały, uwzględniające zmiany 
wynikające z Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 
z dnia 21 listopada 2012 roku. Tekst oświadczenia 
ze wskazaniem zakresu, w jakim Spółka zdeklaro-
wała przestrzeganie zasad, dostępny jest na stronie 
KRUK S.A. w lokalizacji: http://pl.kruk.eu/pl/dla-in-
westora/spolka/dokumenty. Dokument ten zawiera 
również zasady ładu korporacyjnego, na których 
stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie.

5.1.2 Zasady ładu korporacyjnego, od 
których stosowania odstąpiono

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółka zade-
klarowała stosowanie zasad ładu korporacyjnego 
określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Noto-
wanych na GPW”, z wyjątkiem zasad przedstawio-
nych poniżej, od których stosowania odstąpiono.

Odnosząc się do rekomendacji posiadania przez 
Spółkę polityki wynagrodzeń oraz zasad jej usta-
lania Zarząd wskazuje, iż Spółka nie wprowadziła 
polityki wynagrodzeń odnośnie Członków Zarzą-
du oraz Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania 
Członków Zarządu ustalane są, jak stanowi § 2 ust. 8 
Regulaminu Zarządu, przez Radę Nadzorczą Spółki. 
Z uwzględnieniem tych zasad, Prezes Zarządu skła-
da wnioski do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą 
w zakresie określenia wysokości wynagrodzenia 
poszczególnych Członków Zarządu innych niż Pre-
zes Zarządu. Z kolei, zgodnie z postanowieniem 
§ 12 ust. 5 Statutu Spółki, wynagrodzenie Członków 
Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Wy-
sokości wynagrodzeń Członków organów Spółki 
są przedstawiane w raportach rocznych. Jedno-
cześnie Spółka rozważa możliwość opracowania 
w przyszłości polityki wynagradzania oraz zasad 
ich ustalania. 

Spółka nie przyjęła do stosowania rekomendacji 
zawartych w punkcie I. 12 oraz IV. 10 Zbioru DPSN, 
zgodnie z którymi Spółka powinna zapewnić akcjo-
nariuszom możliwość wykonywania osobiście lub 
przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego 
Zgromadzenia poza miejscem odbywania Walnego 
Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komu-
nikacji elektronicznej, a także zapewnić akcjonariu-
szom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-
nicznej, polegającego na transmisji obrad Walnego 
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwu-
stronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ra-
mach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 
w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając 
w miejscu innym niż miejsce obrad. Spółka wyja-
śnia, iż aktualnie nie dysponuje odpowiednimi środ-
kami technicznymi do zapewnienia takich możliwo-
ści, w związku z tym zagrożenia dla prawidłowości 
przebiegu Walnego Zgromadzenia byłyby większe 
niż ewentualne korzyści w postaci większej liczby 
akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgroma-
dzeniu, co jest celem wprowadzenia rekomendacji. 

5. Ład korporacyjny
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W 2014 roku Spółka nie stosowała się do zalecenia 
ujętego w części II pkt 1.7) „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW”, dotyczącego zamieszczania 
na korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjo-
nariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem 
obrad, zadawanych przed i w trakcie Walnego Zgro-
madzenia, wraz z udzielanymi na nie odpowiedzia-
mi. Spółka stoi bowiem na stanowisku, iż przebieg 
obrad Walnego Zgromadzenia protokołowany jest 
przez notariusza. O umieszczeniu poszczególnych 
kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia 
decyduje każdorazowo Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia w oparciu o przepisy prawa i oko-
liczności danej sprawy, z uwzględnieniem intere-
sów Akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
Spółek Handlowych uczestnicy Walnego Zgroma-
dzenia mają prawo składać oświadczenia na piśmie, 
które załączane są do protokołów. Następnie Spół-
ka obowiązana jest opublikować podjęte w trakcie 
obrad uchwały. Spółka uznaje, iż powyższe zasady 
w pełni wystarczają do zabezpieczenia transparent-
ności obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie 
jednak Spółka deklaruje, iż w razie zgłoszenia takiej 
potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy, 
Zarząd dołoży starań, aby zasadę wprowadzić do 
Spółki.

Spółka nie stosuje również zasady wyrażonej 
w punkcie II pkt 1.9a) zbioru DPSN, zgodnie z którą 
na stronie internetowej Emitenta należy zamieścić 
zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, 
w formie audio lub wideo. Spółka wyjaśnia, iż roz-
ważana jest możliwość rejestrowania przebiegu ob-
rad walnych zgromadzeń i późniejszego upublicz-
nienia go na stronie internetowej, jednak do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie 
podjęła jeszcze ostatecznej decyzji co do przestrze-
gania tej zasady.

Odnośnie obowiązku prowadzenia w języku angiel-
skim korporacyjnej strony internetowej, w 2014 roku 
Spółka realizowała go, jednak z pewnym zastrze-
żeniem. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na 
stronie internetowej prowadzonej w języku angiel-
skim Spółka zamieszcza najważniejsze dokumenty 
korporacyjne, raporty roczne, raporty kwartalne 
w części dotyczącej wyników finansowych Spółki 
(sprawozdanie finansowe) oraz informacje o termi-
nie i miejscu oraz porządku obrad (bez uchwał i ich 
projektów) walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki 
taki zakres tłumaczenia na język angielski w sposób 
wystarczający zabezpiecza interesy obecnych Ak-
cjonariuszy. Jednak w razie otrzymania od Akcjo-
nariuszy sygnałów o potrzebie rozszerzenia zakresu 
informacji w języku angielskim, Spółka jest gotowa 
w przyszłości zamieszczać na swojej stronie w ję-
zyku angielskim wszystkie wymagane informacje 
w zakresie wskazanym w dokumencie.

5.2  Informacje o akcjonariacie

5.2.1 Akcjonariusze posiadający 
bezpośrednio lub pośrednio znaczne 
pakiety akcji KRUK

Struktura Akcjonariuszy posiadających bezpośred-
nio lub pośrednio znaczne pakiety akcji KRUK S.A. 
na dzień 1 stycznia 2014 roku zgodnie z zawiado-
mieniami otrzymanymi przez Spółkę, została zapre-
zentowana w Tabeli 26.

Struktura Akcjonariuszy posiadających bezpośred-
nio lub pośrednio znaczne pakiety akcji KRUK S.A. 
na dzień 31 grudnia 2014 roku została zaprezento-
wana w Tabeli 27. 

Tabela 26. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku

 

Akcjonariusz Liczba akcji / Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym 

(%)

Piotr Krupa 2 213 928 13,05

Aviva OFE 1 932 184 11,39

ING PTE* 1 835 643 10,82

Generali OFE** 1 575 000 9,29

AMPLICO PTE*** 1 310 000 7,72

* Łączny stan posiadania przez ING OFE oraz ING DFE zarządzane przez ING PTE S.A.

**  Stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy uczestniczących w obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku

***  Łączny stan posiadania przez AMPLICO OFE oraz AMPLICO DFE zarządzane przez AMPLICO PTE S.A.

Źródło: Spółka
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Tabela 27. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Tabela 28. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji wg stanu na dzień 15 marca 2015 roku

 

Akcjonariusz Liczba akcji / Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym 

(%)

Piotr Krupa 2 069 662 12,10

Aviva OFE 1 676 165 9,80

ING PTE* 1 835 643 10,73

Generali OFE** 1 545 000 9,20

 

Akcjonariusz Liczba akcji / Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym 

(%)

Piotr Krupa 2 069 662 12,10

Aviva OFE 1 676 165 9,80

ING PTE* 1 835 643 10,73

Generali OFE** 1 545 000 9,20

* Łączny stan posiadania przez ING OFE oraz ING DFE zarządzane przez ING PTE S.A.

** Dane na WZA 28.05.2014 r.

Źródło: Spółka

* Łączny stan posiadania przez ING OFE oraz ING DFE zarządzane przez ING PTE S.A.

** Dane na WZA 28.05.2014 r.

Źródło: Spółka

Struktura Akcjonariuszy posiadających bezpośred-
nio lub pośrednio znaczne pakiety akcji KRUK S.A. 
na dzień 15.03.2015 roku, została zaprezentowana 
w Tabeli 28.

5.2.2 Zmiany w strukturze akcjonariatu 
w roku sprawozdawczym

W okresie 2014 roku miały miejsce następujące 
zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy 
KRUK S.A. 

  W dniu 15 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała 
od Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytal-
ne S.A. zawiadomienie, zgodnie z którym w wyni-
ku transakcji zbycia akcji Spółki, zawartych w dniu 
9 stycznia 2014 roku, AMPLICO Otwarty Fundusz 
Emerytalny zmniejszył udział w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce poniżej 5%. Zgodnie z treścią 
zawiadomienia na dzień 9 stycznia 2014 roku 
Amplico OFE posiadał 716 912 akcji Spółki sta-
nowiących 4,23% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do 716 912 głosów, co stanowiło 
4,23% ogólnej liczby głosów. 

  W dniu 21 maja 2014 roku do Spółki wpłynęło od 
Prezesa Zarządu KRUK S.A. Pana Piotra Krupy, 
będącego jednocześnie znaczącym akcjonariu-
szem Spółki, zawiadomienie, w którym poinfor-
mował on o zbyciu przez siebie w dniu 15 maja 
2014 roku 42 000 akcji KRUK S.A. oraz zbyciu 
przez siebie w dniu 20 maja 2014 roku 10 000 ak-
cji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  W dniu 24 czerwca 2014 roku do Spółki wpłynęło 
od Prezesa Zarządu KRUK S.A. Pana Piotra Krupy, 
będącego jednocześnie znaczącym akcjonariu-
szem Spółki, zawiadomienie, w którym poinfor-
mował on o zbyciu przez siebie w dniu 17 czerw-
ca 2014 roku 2.988 akcji KRUK S.A., w dniu 18 
czerwca 2014 roku 2.947 akcji KRUK S.A., w dniu 
20 czerwca 2014 roku 9.289 akcji KRUK S.A. oraz 
w dniu 24 czerwca 2014 roku 5 000 akcji KRUK 
S.A. w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie S.A.

  W dniu 10 lipca 2014 roku nastąpiło podwyższe-
nie kapitału zakładowego Spółki o emisję 64 501 
akcji serii E, w związku z czym kapitał zakładowy 
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KRUK S.A. dzielił się na 17 023 596 akcji, z któ-
rych przysługiwało prawo do 17 023 596 głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki.

  W dniu 12 września 2014 roku do Spółki wpłynęło 
od Prezesa Zarządu KRUK S.A. Pana Piotra Krupy, 
będącego jednocześnie znaczącym akcjonariu-
szem Spółki, zawiadomienie, w którym poinfor-
mował on o zbyciu przez siebie w dniu 8 września 
2014 roku 673 akcji KRUK S.A., w dniu 9 września 
2014 roku 33.730 akcji KRUK S.A. oraz w dniu 
11 września 2014 roku 7 639 akcji KRUK S.A. 
w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.

  W dniu 29 września 2014 roku do Spółki wpłynę-
ło zawiadomienie od Prezesa Zarządu KRUK S.A. 
Pana Piotra Krupy, będącego jednocześnie zna-
czącym akcjonariuszem Spółki, dokonane w try-
bie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, w którym poinformował on o zbyciu 
przez siebie akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyj-
nych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie: w dniu 22 września 2014 roku 
10 000 akcji po średniej cenie 107,30 PLN za jedną 
akcję; w dniu 23 września 2014 roku 20 000 akcji 
po średniej cenie 107,33 PLN za jedną akcję.

  W dniu 1 grudnia 2014 roku nastąpiło podwyż-
szenie kapitału zakładowego Spółki o emisję 
87 086 akcji serii E. Aktualnie kapitał zakładowy 
KRUK S.A. dzieli się na 17 110 682 akcji, z których 
przysługuje prawo do 17 110 682 głosów na wal-
nym zgromadzeniu Spółki.

  W dniu 19 listopada 2014 roku Spółka otrzymała 
od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytal-
ne Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie, zgodnie 
z którym w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki, 
zawartych w dniu 12 listopada 2014 roku, AVIVA 
Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył udział 
w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%. 
Zgodnie z treścią zawiadomienia na dzień 14 li-
stopada 2014 roku AVIVA OFE posiadał 1 676 165 
akcji Spółki stanowiących 9,85% kapitału zakła-
dowego Spółki i uprawniających do 1 676 165 gło-
sów, co stanowiło 9,85% ogólnej liczby głosów. 

5.2.3 Akcje własne 

Akcje własne w okresie od 25 października 
2011 do 30 kwietnia 2015 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. 
w dniu 20.10.2011 roku upoważniło Zarząd Spółki 
do nabywania w okresie od 25 października 2011 do 
dnia 30 kwietnia 2015 roku akcji własnych Spółki 
notowanych na rynku podstawowym GPW, przy 
czym łączna wartość nominalna nabytych w tym 
trybie akcji nie może przekroczyć 1 mln PLN, a mak-
symalna wysokość środków, jakie Spółka przezna-
czy na realizację programu skupu akcji własnych nie 

może przekroczyć 40 mln PLN, wliczając w to cenę 
oraz koszty nabycia. Cena nabycia akcji własnych 
przez Spółkę nie może być wyższa od 100 PLN, 
a niższa niż 1 PLN. Akcje własne nie mogą być na-
bywane w drodze transakcji pakietowych. Nabyte 
w tym trybie przez Spółkę akcje własne będą mogły 
zostać przeznaczone do: 

  realizacji Programu Opcji Menedżerskich wpro-
wadzonego w Spółce uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 30 
marca 2011 roku; 

  umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapi-
tału zakładowego Spółki;

  dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki.

Decyzje co do celu nabycia akcji własnych oraz 
sposobu ich wykorzystania podejmuje w drodze 
uchwały Zarząd Spółki, który może także, zależ-
nie od interesu Spółki, zakończyć nabywanie akcji 
przed dniem 30.04.2015 roku lub przed wyczer-
paniem całości środków przeznaczonych na ich 
nabycie, bądź w ogóle zrezygnować z nabycia akcji 
w całości lub w części.

Akcje własne w okresie od 1 maja 2015  
do 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 
28.05.2014 roku upoważniło Zarząd Spółki do na-
bywania w okresie od 1 maja 2015 do dnia 30 czerw-
ca 2019 roku akcji własnych Spółki notowanych 
na rynku podstawowym GPW, przy czym łączna 
wartość nominalna nabytych w tym trybie akcji 
nie może przekroczyć 1,5 mln PLN, a maksymalna 
wysokość środków, jakie Spółka przeznaczy na 

Kapitał zakładowy  
KRUK S.A. 
dzieli się na 

17 110 682 akcji 
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realizację programu skupu akcji własnych nie może 
przekroczyć 50 mln PLN, wliczając w to cenę oraz 
koszty nabycia. Cena nabycia akcji własnych przez 
Spółkę nie może być wyższa od 150 PLN, a niższa 
niż 1 PLN. Akcje własne nie mogą być nabywane 
w drodze transakcji pakietowych. Nabyte w tym 
trybie przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać 
przeznaczone do: 

  realizacji Programu Opcji Menedżerskich wpro-
wadzonego w Spółce Uchwałą Nr 26/2014 Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 
z dnia 28 maja 2014 roku;

  umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapi-
tału zakładowego Spółki;

  dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki.

Decyzje co do celu nabycia akcji własnych oraz 
sposobu ich wykorzystania podejmuje w drodze 
uchwały Zarząd Spółki, który może także, zależ-
nie od interesu Spółki, zakończyć nabywanie akcji 
przed dniem 30 czerwca 2019 roku lub przed wy-
czerpaniem całości środków przeznaczonych na ich 
nabycie, bądź w ogóle zrezygnować z nabycia akcji 
w całości lub w części.

W trakcie 2014 roku Spółka nie realizowała progra-
mu skupu akcji własnych.

5.2.4 Posiadacze papierów wartościowych 
dających specjalne uprawnienia kontrolne

KRUK S.A. nie wyemitował papierów wartościo-
wych dających akcjonariuszom specjalne upraw-
nienia 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 dotyczą-
cych przenoszenia praw własności papierów warto-
ściowych KRUK SA. 

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

5.3.1 Zarząd 

5.3.1.1 Skład osobowy, jego zmiany i zasady 
powoływania Członków Zarządu 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. 

W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku 
Zarząd Spółki składał się z 5 Członków. Skład Za-
rządu Spółki w 2014 roku prezentuje Tabela 29.

Zasady powoływania i odwoływania Członków Za-
rządu oraz ich uprawnienia określa Statut Spółki. 
Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Sta-
tutu 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 Nadzor-
cza. Podobnie dzieje się w przypadku pozostałych 
Członków Zarządu, z tym, że następuje to na wnio-
sek Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 
3-letnią kadencję. Bieżąca kadencja Zarządu roz-
poczęła się z dniem jego powołania Uchwałą Rady 
Nadzorczej z dnia 19 marca 2012 roku.

Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem od-
bycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obro-
towy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

5.3.1.2 Uprawnienia Zarządu

Zarząd Spółki, pod kierownictwem Prezesa Zarzą-
du, kieruje działalnością Spółki, zarządza jej mająt-
kiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed 
sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. 
Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Statutu, Zarząd podej-
muje decyzje we wszystkich sprawach niezastrze-
żonych przez Statut lub inne przepisy do wyłącznej 

Tabela 29. Skład Zarządu KRUK S.A. w 2014 roku

 

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
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kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgro-
madzenia. Z kolei do wyłącznej kompetencji Preze-
sa Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji 
z zakresu tworzenia i likwidacji jednostek organiza-
cyjnych 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 samo-
dzielnie 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 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 
20 października 2011 roku Walne Zgromadzenie 
Spółki upoważniło Zarząd Spółki do nabywania ak-
cji własnych notowanych na rynku podstawowym 
GPW, s. rynku oficjalnych notowań giełdowych na 
warunkach i w trybie ustalonym we wspomnianej 
uchwale.

Uchwałą nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 28 maja 2014 roku Walne Zgromadzenie 
Spółki upoważniło Zarząd Spółki do nabywania ak-
cji własnych notowanych na rynku podstawowym 
GPW, s. rynku oficjalnych notowań giełdowych na 
warunkach i w trybie ustalonym we wspomnianej 
uchwale.

Tabela 30. Akcje KRUK S.A. będące w posiadaniu Zarządu na dzień 1 stycznia 2014 roku

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Liczba posiadanych 

akcji 
Wartość nominalna 

akcji (w PLN)

Piotr Krupa Prezes Zarządu 2 213 928 2 213 928

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 92 220 92 220

Urszula Okarma Członek Zarządu 110 350 110 350

Iwona Słomska Członek Zarządu 40 000 40 000

Michał Zasępa Członek Zarządu 13 000 13 000

Źródło: Spółka

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 KRUK 
S.A. na dzień 1 stycznia 2014 r zostało przedstawio-
ne w Tabeli 30.

Poza zmianą stanu posiadania akcji przez Pana 
Piotra Krupę, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu 
Spółki, opisaną w punkcie Informacje o akcjona-
riacie, od dnia 1 stycznia 2014 do dnia publikacji 
niniejszego raportu okresowego zmianie uległ stan 
posiadania akcji Pani Iwony Słomskiej, Pani Urszuli 
Okarma, Pani Agnieszki Kułton oraz Pana Michała 
Zasępy, o czym mowa poniżej.

W dniu 14 kwietnia 2014 roku do Spółki wpłynęło 
w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi od Pani Agnieszki Kułton, 
pełniącej funkcję Członka Zarządu, zawiadomienie, 
w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie 
25 000 akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych 
zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. W ramach tych transakcji dokonała 
zbycia: w dniu 8 kwietnia 2014 roku 7 000 akcji, 
w dniu 9 kwietnia 2014 roku 16 453 akcji oraz w dniu 
11 kwietnia 2014 roku 1 547 akcji KRUK S.A.

W dniu 27 maja 2014 roku do Spółki wpłynęło w try-
bie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi od Pana Michała Zasępy, pełniącego 
funkcję Członka Zarządu, zawiadomienie, w któ-
rym poinformował on o zbyciu przez siebie w dniu 
21 maja 2014 roku 5 000 akcji KRUK S.A. w trans-
akcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.
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W dniu 29 maja 2014 roku do Spółki wpłynęło 
w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi od Pani Iwony Słomskiej, 
pełniącej funkcję Członka Zarządu, zawiadomienie, 
w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie 
w dniu 28 maja 2014 roku 5 257 akcji KRUK S.A. 
w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie. 

W dniu 10 lipca 2014 roku Pani Iwona Słomska po-
informowała o nabyciu 9 257 akcji serii E Spółki. 
Zgodnie z treścią zawiadomienia nabycie ww. akcji 
nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 10 lipca 
2014 roku 9 257 akcji serii E na rachunku papierów 
wartościowych zawiadamiającego w związku z wy-
konaniem przez tę osobę uprawnienia wynikającego 
z posiadanych przez osobę zawiadamiającą 9 257 
warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowa-
nych w ramach programu motywacyjnego.

W dniu 12 września 2014 roku do Spółki wpłynęło 
zawiadomienie od Pani Iwony Słomskiej w trybie 
art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi, pełniącej funkcję Członka Zarządu, 
w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie 

Tabela 31. Akcje KRUK S.A. będące w posiadaniu Zarządu na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Liczba posiadanych 

akcji
Wartość nominalna 

akcji (w PLN)

Piotr Krupa Prezes Zarządu 2 069 662 2 069 662

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 47 220 47 220

Urszula Okarma Członek Zarządu 131 364 131 364

Iwona Słomska Członek Zarządu 40 000 40 000

Michał Zasępa Członek Zarządu 8 000 8 000

Źródło: Spółka

Tabela 32. Akcje KRUK S.A. będące w posiadaniu Zarządu na dzień zatwierdzenia sprawozdania

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Liczba posiadanych 

akcji
Wartość nominalna 

akcji (w PLN)

Piotr Krupa Prezes Zarządu 2 069 662 2 069 662

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 47 220 47 220

Urszula Okarma Członek Zarządu 131 364 131 364

Iwona Słomska Członek Zarządu 40 000 40 000

Michał Zasępa Członek Zarządu 5 700 5 700

Źródło: Spółka

w dniu 10 września 2014 roku 4 000 akcji KRUK S.A. 
w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

W dniu 1 grudnia 2014 roku do Spółki wpłynęło 
od Pani Urszuli Okarma, pełniącej funkcję Członka 
Zarządu, zawiadomienie, w którym poinformo-
wała o nabyciu 21 014 akcji serii E Spółki. Zgodnie 
z treścią zawiadomienia nabycie ww. akcji nastąpiło 
w związku z zapisaniem w dniu 1 grudnia 2014 roku 
21 014 akcji serii E na rachunku papierów wartościo-
wych zawiadamiającego w związku z wykonaniem 
przez tę osobę uprawnienia wynikającego z posia-
danych przez tę osobę warrantów subskrypcyj-
nych serii A wyemitowanych w ramach programu 
motywacyjnego.

W dniu 1 grudnia 2014 roku do Spółki wpłynęło 
w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi od Pani Agnieszki Kułton, 
pełniącej funkcję Członka Zarządu, zawiadomienie, 
w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie 
20 000 akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych 
zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. W ramach tych transakcji dokonała 
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Tabela 33. Umowy Członków Zarządu KRUK S.A.

 

Imię i Nazwisko Funkcja
Data rozpoczęcia 

obowiązywania umowy

Piotr Krupa Prezes Zarządu 19 marca 2012 roku

Agnieszka Kułton
Członek Zarządu ds. Zarządzania 

Wierzytelnościami
19 marca 2012 roku

Urszula Okarma
Członek Zarządu ds. Transakcji 

Strategicznych i Relacji z Klientami
19 marca 2012 roku

Iwona Słomska
Członek Zarządu ds. Marketingu, Public 

Relations oraz Zasobów Ludzkich
19 marca 2012 roku

Michał Zasępa Członek Zarządu ds. Finansów 1 września 2013 roku

Źródło: Spółka

zbycia: w dniu 26 listopada 2014 roku 9 000 ak-
cji oraz w dniu 27 listopada 2014 roku 11 000 akcji 
KRUK S.A.

Dodatkowo po dacie bilansowej w dniu 19 stycznia 
2015 roku do Spółki wpłynęło w trybie art. 160 ust. 
1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od 
Pana Michała Zasępy, pełniącego funkcję Członka 
Zarządu, zawiadomienie, w którym poinformował 
on o zbyciu przez siebie 2 300 akcji KRUK S.A. 
w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach 
tych transakcji dokonał zbycia: w dniu 4 grudnia 
2014 roku 32 akcji oraz w dniu 14 stycznia 2015 roku 
2 268 akcji KRUK S.A.

Zestawienie stanu posiadania akcji lub uprawnień 
do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na 
dzień zatwierdzenia sprawozdania.

5.3.1.4 Wynagrodzenie, nagrody i warunki umów 
o pracę Członków Zarządu

Zgodnie z § 7 ust. 8 Statutu Spółki, zasady wy-
nagradzania Członków Zarządu oraz wysokość 
wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala Rada Nad-
zorcza. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych 
Członków Zarządu, innych niż Prezes Zarządu, 
jest określana przez Radę Nadzorczą na podsta-
wie wniosków składanych przez Prezesa Zarządu, 
z uwzględnieniem zasad wynagradzania określo-
nych przez Radę Nadzorczą.

Spółka podpisała umowy o zarządzanie lub umowy 
o pracę z następującymi Członkami Zarządu, zapre-
zentowanymi w Tabeli 33.

Pani Iwona Słomska, pełniąca funkcję Członka Za-
rządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, jest 
zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę. 
Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu 
zawarli ze Spółką umowy o zarządzanie na czas 
pełnienia funkcji Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi umowami, Członkom Zarządu 
przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wyso-
kości ustalonej w umowie. Niezależnie od wyna-
grodzenia, Członkowie Zarządu mogą otrzymać 
dodatkowe wynagrodzenie (premię) oraz premię 
uznaniową, której przyznanie i wysokość uzależnio-
ne są od swobodnej decyzji Rady Nadzorczej.

Premia dla Prezesa Zarządu wypłacana jest za reali-
zację przyjętego na dany rok obrotowy planu finan-
sowego według zasad określonych w umowie. 

Premia dla pozostałych Członków Zarządu wypła-
cana jest: 

(i) za realizację indywidualnych celów ustalonych na 
każdy rok obrotowy na podstawie planu finansowe-
go Spółki przyjętego na dany rok obrotowy, w wy-
sokości ustalonej kwotowo w umowie oraz 

(ii) za realizację planu finansowego Spółki przyję-
tego na dany rok obrotowy, w wysokości ustalonej 
w umowie z uwzględnieniem procentowego wyko-
nania planu finansowego Spółki.

Umowy o zarządzanie zostały zawarte na czas 
trwania mandatu Członka Zarządu i wygasają 
wskutek wygaśnięcia mandatu, w tym wskutek od-
wołania Członka Zarządu bądź złożenia przez niego 
rezygnacji z pełnionej funkcji. Ponadto strony mogą 
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Tabela 34. Wynagrodzenia Członków Zarządu w 2014 roku

 

Imię i Nazwisko

Wynagrodzenie 
otrzymane od 

Spółki  
za rok 2014 

Świadczenia 
dodatkowe* 

otrzymane od 
Spółki  

za rok 2014

Wynagrodzenie 
otrzymane 

od spółek 
zależnych  

za rok 2014

Świadczenia 
dodatkowe* 

otrzymane 
od spółek 
zależnych  

za rok 2014 

(w tys. PLN)

Piotr Krupa 730 12,4 34,2 -

Agnieszka Kułton 366 6,2 11,8 0,08

Urszula Okarma 366 6,7 18 0,14

Iwona Słomska 300 6,2 - -

Michał Zasępa 440 66,2 52,0 -

* Świadczenia dodatkowe obejmują świadczenia medyczne, inne świadczenia rzeczowe, auta służbowe

Źródło: Spółka

rozwiązać umowę o zarządzanie z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przy-
padku Prezesa Zarządu okres wypowiedzenia wy-
nosi dziewięć miesięcy. Stronom przysługuje także 
prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 
we wskazanych w umowach przypadkach. 

Umowy zawarte z Członkami Zarządu zawierają 
postanowienia dotyczące zakazu podjęcia przez 
Członka Zarządu, bez uzyskania pisemnej zgody 
Spółki, dodatkowej działalności zarobkowej w okre-
sie trwania umowy oraz postanowienia dotyczą-
ce zakazu konkurencji w okresie trwania umowy 
i w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia, w którym Człon-
kowie Zarządu zaprzestali być Członkami Zarządu 
KRUK S.A. W umowach zawartych z Członkami 
Zarządu (z wyłączeniem Prezesa Zarządu) prze-
widziano z tego tytułu odszkodowanie. Odszko-
dowanie powyższe płatne będzie w miesięcznych 
ratach przez 24 miesiące po rozwiązaniu umowy, 

w wysokości 40% wynagrodzenia, w odniesieniu 
do Członka Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów 
Ludzkich – przez 12 miesięcy po rozwiązaniu umo-
wy, w wysokości 25% wynagrodzenia.

Ponadto, umowy zawarte z Członkami Zarządu (za 
wyjątkiem umowy zawartej z Prezesem Zarządu) 
przewidują kary umowne w wysokości wskazanej 
w umowie za nieprzestrzeganie postanowień doty-
czących zakazu konkurencji.

W Tabeli 34 przedstawiono wysokość wynagro-
dzenia oraz świadczeń dodatkowych otrzymanych 
przez poszczególnych Członków Zarządu (pełnią-
cych funkcje w 2014 roku) od Spółki oraz spółek 
zależnych za 2014 r.

Łączna wartość wynagrodzenia i świadczeń do-
datkowych otrzymanych od Spółki oraz spółek 
zależnych przez wyżej wymienionych Członków 
Zarządu za 2014 roku wyniosła odpowiednio 
2 318,36 tys. PLN oraz 98,07 tys. PLN. 

Świadczenia dodatkowe otrzymane od Spółki za 
2014 roku nie zawierają premii i nagród dla Człon-
ków Zarządu za 2014 roku. Premia zostanie wy-
płacona w 2015 r., w wysokości zależnej od stopnia 
realizacji planu finansowego Spółki oraz, w przy-
padku przyznania premii uznaniowej, w wysokości 
zależnej od decyzji Rady Nadzorczej. Spółka utwo-
rzyła z tego tytułu rezerwę w kwocie 2,6 mln PLN.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady 
Nadzorczej KRUK S.A. odpowiednio z dnia 20 lip-
ca 2012 roku, 5 sierpnia 2013 roku oraz 12 czerwca 
2014 roku, podjętymi na podstawie obowiązują-

Lorem ipsum dolor 

sit amet consectetur 

adipiscing elit

67%

finibus diam

354.798
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cego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata  
2011–2014 dla kluczowych członków kadry mene-
dżerskiej Spółki oraz spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza Spółki przy-
znała Członkom Zarządu (z wyłączeniem Prezesa 
Zarządu) warranty subskrypcyjne uprawniające do 
nabycia akcji KRUK S.A. 

Dodatkowo, Członkom Zarządu przyznane zostaną, 
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 w ilo-
ści określonej w Uchwale Zarządu nr 26/2014 oraz 
Uchwale Rady Nadzorczej nr 31/2014. 

Zgodnie z postanowieniami Programu 2015–2019, 
ilość Warrantów, jaka może zostać przyznana 
Członkom Zarządu w każdym z lat trwania Progra-
mu Opcji, nie może przekroczyć 50% ilości Warran-
tów zaoferowanych do objęcia Osobom Uprawnio-
nym w ramach danej Transzy. 

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących 
w Spółce programów motywacyjnych , zamieszczo-
no 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 5 albo 7 Członków. 
Każdorazowo liczbę Członków Rady Nadzorczej 
określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady 
Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej ka-
dencji, która wynosi 3 lata. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki 
składa się z siedmiu Vzłonków. 

Tabela 35. Skład Rady Nadzorczej KRUK S.A. w 2014 roku

 

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

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana 
przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku, gdy Piotr Krupa posiada akcje Spół-
ki uprawniające do wykonywania 8% lub więcej 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
przysługuje mu prawo do powoływania i odwoły-
wania: 

  jednego Członka w pięcioosobowej Radzie Nad-
zorczej, w tym Wiceprzewodniczącego;

  dwóch Członków w siedmioosobowej Radzie 
Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego.

Powyższe uprawnienia przysługujące Piotrowi Kru-
pie wykonywane są poprzez doręczenie Spółce pi-
semnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu 
Członka Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza KRUK S.A. skła-
dała się z 7 Członków. Jej skład został przedstawio-
ny w Tabeli 35.

W okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego spra-
wozdania nie miały miejsca zmiany w składzie or-
ganu nadzorującego.

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, nale-
ży w szczególności:

  ocena sprawozdania finansowego, sprawozda-
nia 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;
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  składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 
pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o któ-
rej mowa w punkcie powyżej;

  powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
  powoływanie Członków Zarządu (w tym Wice-

prezesów Zarządu) oraz odwoływanie powoła-
nych Członków Zarządu;

  zawieszanie Członków Zarządu oraz delegowanie 
Członków Rady Nadzorczej do czasowego wyko-
nywania czynności Członków Zarządu niemogą-
cych sprawować swoich funkcji;

  ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarzą-
du, zasad wynagradzania oraz wysokości wyna-
grodzenia Członków Zarządu;

  ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
  zatwierdzanie rocznych planów finansowych 

Spółki (budżet) i strategicznych planów gospo-
darczych Spółki; 

  wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę po-
życzek i kredytów oraz emisję obligacji nieprze-
widzianych 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 skumu-
lowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% 
kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem 
gdy stronami czynności są wyłącznie podmio-
ty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. 
Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga ustanawia-
nie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, poży-
czek i obligacji objętych budżetem lub na które 
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę;

  wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zo-
bowiązań dotyczących pojedynczej transakcji 
lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej 
wartości przekraczającej, w jednym roku obra-
chunkowym 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 han-
dlowych 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% (piętna-
ście procent) wartości księgowej netto Spółki 
ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowa-
nego sprawozdania finansowego, nieprzewidzia-
ne 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 stro-
nami 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, prawni-
ków lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewi-
dziane w budżecie koszty zaangażowania takich 
osób poniesione przez Spółkę miałyby przekro-
czyć kwotę 500 000 (pięćset tysięcy) PLN;

  zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich;
  wybór biegłego rewidenta do zbadania corocz-

nych sprawozdań finansowych Spółki, o których 
mowa w art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, 
zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standar-
dami 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 nieod-
płatnych zobowiązań w zakresie objętym działal-
nością gospodarczą Spółki w wysokości przekra-
czającej 1 mln (jeden milion) PLN 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 nieod-
płatnych zobowiązań w zakresie innym niż dzia-
łalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, 
w wysokości przekraczającej 200 000 (dwieście 
tysięcy) PLN w jednym roku obrachunkowym, za 
wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty 
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

  wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spół-
kę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości, za wyjątkiem 
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Tabela 36. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2014 roku

 

Imię i nazwisko
Wynagrodzenie otrzymane od Spółki 

za 2014 r. (w tys. PLN)

Piotr Stępniak 167,4

Krzysztof Kawalec 83,7

Katarzyna Beuch 83,7

Tomasz Bieske 83,7

Robert Koński 83,7

Arkadiusz Jastrzębski 83,7

Józef Wancer 200,9*

*  Wynagrodzenie płatne w Euro. Przedmiotowa kwota stanowi równowartość kwoty 48 tys. Euro, przeliczoną na PLN wg kursu 
NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

Źródło: Spółka

nieruchomości nabywanych i zbywanych w pro-
cesie obsługi wierzytelności.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewod-
niczący Rady, a w razie jego nieobecności Wice-
przewodniczący. Szczegółowe zasady odbywania 
posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 
większością głosów Członków Rady obecnych na 
posiedzeniu. W przypadku równości głosów roz-
strzyga głos Przewodniczącego Rady. Dla ważności 
uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 
Rady wszystkich jej Członków i obecność co naj-
mniej 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 do-
tyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 
na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem 
postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Rada 
Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość, przy 
czym wszyscy Członkowie Rady muszą zostać po-
wiadomieni o treści projektu uchwały.

5.3.2.3 Stan posiadania akcji Spółki i jednostek 
powiązanych przez Członków Rady Nadzorczej

W dniu 28 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęło za-
wiadomienie od Pana Tomasz Bieske, pełniącego 
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonane 

w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumenta-
mi finansowymi, o nabyciu łącznie 1.750 akcji KRUK 
S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 31 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęło za-
wiadomienie od Pana Tomasz Bieske, pełniącego 
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonane 
w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumenta-
mi finansowymi, o nabyciu łącznie 3.930 akcji KRUK 
S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Pan Tomasz Bieske 
posiadał 5 680 akcji Spółki. Jednocześnie do dnia 
publikacji niniejszego raportu rocznego stan ten 
nie uległ zmianie. Na dzień publikacji niniejszego 
raportu rocznego Pan Tomasz Bieske nie posiada 
żadnych innych uprawnień do akcji Emitenta. 

Według wiedzy Spółki w okresie od dnia przekaza-
nia poprzedniego raportu rocznego za 2013 rok po-
zostali Członkowie Rady Nadzorczej KRUK S.A. nie 
posiadali akcji Spółki oraz uprawnień do nich.

5.3.2.4 Wynagrodzenie, nagrody i warunki umów 
o pracę Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 5 Statutu Spół-
ki, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyna-
grodzenie za pełnienie swoich obowiązków, chyba 
że organ lub podmioty uprawnione do ich powoła-
nia postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia 
Członków Rady Nadzorczej określana jest w uchwa-
le Walnego Zgromadzenia.
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W Tabeli 36 poniżej przedstawiono wysokość 
wynagrodzenia otrzymanego za 2014 rok przez 
poszczególnych Członków Rady Nadzorczej (peł-
niących funkcje w 2014 r.) od Spółki oraz spółek 
zależnych.

Łączna wartość wynagrodzeń otrzymanych od 
Spółki przez wyżej wymienionych Członków Rady 
Nadzorczej za 2014 roku wyniosła 786,8 tys. PLN. 
W sumie tej zawarta jest także kwota wynagrodze-
nia wypłacana w Euro, przeliczona na złotówki wg 
kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

W 2014 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzy-
mali żadnych świadczeń dodatkowych od Spółki 
oraz spółek zależnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 
w Spółkach oraz spółkach zależnych nie występują 
świadczenia warunkowe lub odroczone przysługu-
jące 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 roz-
wiązania 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

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Komitet 
Audytu składa się z co najmniej trzech Członków, 
przy czym przynajmniej jeden z Członków Komitetu 
powinien być Członkiem niezależnym, który posia-
da kompetencje i doświadczenie w zakresie rachun-
kowości i finansów, s. powinien spełniać kryteria 
określone w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 
2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorzą-
dzie, podmiotach uprawnionych do badania spra-
wozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, ze zm.).

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 
  monitorowanie procesu sprawozdawczości finan-

sowej; 
  monitorowanie skuteczności systemów kontroli 

wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarzą-
dzania ryzykiem; 

  monitorowanie wykonywania czynności rewizji 
finansowej; 

  monitorowanie niezależności biegłego rewidenta 
i podmiotu uprawnionego do badania sprawoz-
dań finansowych; 

  dokonywanie przeglądu sprawozdań finanso-
wych Spółki oraz przedstawianie Radzie opinii na 
ich temat; 

  przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi; 
  rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru 

podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta 
wraz z uzasadnieniem. 

W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku 
Komitet Audytu działał w następującym składzie:

  Katarzyna Beuch – Przewodniczący,
  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 obroto-
wym 2014 Komitet Audytu zajmował się w szcze-
gólności następującymi kwestiami:

Zgodnie z Regulaminem  
Rady Nadzorczej

Komitet Audytu
składa się z co najmniej 

3 członków
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  podsumowaniem wyników badania raportu rocz-
nego za 2013 rok;

  analizą ofert firm audytorskich na badanie spra-
wozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitało-
wej KRUK za rok 2014;

  omówieniem śródrocznego sprawozdania finan-
sowego Spółki i Grupy oraz wyników Spółki i Gru-
py za I półrocze oraz jednostkowego śródroczne-
go sprawozdania finansowego Spółki;

  omówieniem metodologii wyceny skupionych 
portfeli wierzytelności;

  audytem systemu kontroli wewnętrznej w Grupie.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji

W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wcho-
dzi co najmniej trzech Członków, przy czym co 
najmniej jeden posiadający wiedzę i doświadcze-
nie w dziedzinie polityki wynagrodzeń; większość 
Członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji po-
winni stanowić niezależni Członkowie Rady. 

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji nale-
ży w szczególności: 

  planowanie polityki wynagrodzeń Członków Za-
rządu;

  dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarzą-
du do długofalowych interesów Spółki i wyników 
finansowych Spółki;

  rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów 
na Członków Zarządu;

  okresowa ocena struktury, liczby Członków, skła-
du i wyników Zarządu oraz rekomendowanie Ra-
dzie ewentualnych zmian w tym zakresie, a także 
przedstawianie Radzie okresowej oceny umiejęt-
ności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych 
Członków Zarządu. 

W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku 
Komitet Wynagrodzeń i Nominacji funkcjonował 
w następującym składzie: 

  Robert Koński – Przewodniczący Komitetu;
  Piotr Stępniak – Członek Komitetu;
  Józef Wancer – Członek Komitetu.

Powyższy skład Komitetu Wynagrodzeń i Nomina-
cji pozostaje bez zmian na dzień publikacji niniej-
szego raportu.

W roku 2014 Członkowie Komitetu zajmowali się 
między innymi opiniowaniem listy osób upraw-
nionych do uczestnictwa w Programie Opcji na 
lata 2015–2019. Członkowie Komitetu obradowali 
w ramach spotkań Komitetu oraz  posiedzeń Rady 
Nadzorczej.

Komitet Finansów i Budżetu

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nad-
zorczej w skład Komitetu Finansów i Budżetu wcho-
dzi od dwóch do czterech Członków Rady. 

W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku 
Komitet Finansów i Budżetu działał w następują-
cym składzie:

  Tomasz Bieske – Przewodniczący Komitetu;
  Krzysztof Kawalec – Członek Komitetu;
  Piotr Stępniak – Członek Komitetu.

Do dnia publikacji niniejszego raportu skład Komi-
tetu 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 Nad-
zorczej podejmowanych w sprawach związanych 
z finansami Spółki;

  prace związane ze wspieraniem nadzoru nad re-
alizacją budżetu przyjętego w Spółce;

  bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytu-
acji finansowej Spółki;

  sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego 
w Spółce systemu pieniężnego, kredytowego, po-
datkowego, planów finansowych, budżetu, ubez-
pieczeń majątkowych. 

W roku 2014 Komitet Finansów i Budżetu zajmo-
wał się głównie kwestiami budżetu Spółki i Grupy. 
W zakresie swoich kompetencji Członkowie Komi-
tetu Finansów i Budżetu obradowali w ramach spo-
tkań Komitetu oraz posiedzeń Rady Nadzorczej.

5.3.3 Walne Zgromadzenie

Zasady zwoływania, działania i uprawnienia wal-
nych zgromadzeń reguluje Kodeks Spółek Handlo-
wych oraz Statut Spółki. 

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nad-
zwyczajne. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje każ-
dorazowo Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego, a przedmiotem 
jego obrad są w szczególności:

  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzą-
du z działalności Spółki oraz sprawozdania finan-
sowego za ubiegły rok obrotowy;

  powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu 
straty;

  udzielenie absolutorium z wykonania obowiąz-
ków Członkom organów Spółki.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Za-
rząd z inicjatywy własnej lub na wniosek akcjona-
riuszy reprezentujących co najmniej połowę kapita-
łu zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce, 
Rada Nadzorcza, jeśli uzna to za wskazane lub akcjo-
nariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy zgodnie 
z art. 430 § 3 KSH. 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia i umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 po-
rządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie 
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyzna-
czonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały doty-
czącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie 
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczo-
nym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić 
zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowe-
go mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia 
zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzysta-
niu środków komunikacji elektronicznej projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do po-
rządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, 
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na 
stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może 
podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do po-
rządku obrad. 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszcze-
nie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz 
w sposób określony dla przekazywania informacji 
bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego 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 Wal-
nym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jest waż-
ne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 
akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie 
stanowią inaczej. 

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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy 
w szczególności: 

  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzą-
du z działalności Spółki oraz sprawozdania finan-
sowego 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 zakładowe-

go;
  połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;
  uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia 

oraz regulaminu Rady Nadzorczej;
  rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przed-

stawionych przez Radę Nadzorczą;
  inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walne-

go Zgromadzenia przepisami prawa lub postano-
wieniami Statutu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące istotnej 
zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wyma-
gają dla swej ważności wykupu akcji akcjonariuszy 
niezgadzających się na taką zmianę, o ile zostaną 
podjęte większością dwóch trzecich głosów w obec-
ności osób reprezentujących min. połowę kapitału 
zakładowego.
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5.4  Zasady zmiany statutu Spółki

Zasady zmiany Statutu Spółki reguluje Kodeks 
Spółek Handlowych. Zgodnie z art. 430 zmiana Sta-
tutu Spółki wymaga stosownej uchwały Walnego 
Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru sądowego. 
W myśl art. 415 KSH, uchwała Walnego Zgroma-
dzenia 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 Grupie funkcjonuje adekwatny i skuteczny sys-
tem kontroli wewnętrznej w postaci wewnętrznej 
komórki organizacyjnej, który zapewnia bezpieczne 
funkcjonowanie, zgodne z obowiązującym prawem, 
przyjętą strategią oraz wewnętrznymi procedurami. 
System audytu i bezpieczeństwa skupia swoje dzia-
łania na okresowych kontrolach funkcjonujących 
mechanizmów w celu wykrycia ryzyk i nieprawidło-
wości. Raporty z kontroli przedstawiane są Zarzą-
dowi Spółki.

W celu wyeliminowania ryzyk związanych ze spo-
rządzaniem sprawozdań finansowych Grupa co-
rocznie poddaje sprawozdania finansowe, również 
spółek zależnych, badaniu przez biegłego rewi-
denta, przeprowadza inwentaryzacje aktywów oraz 
na bieżąco monitoruje wyniki poszczególnych ob-
szarów porównując do planów i celów założonych 
w planach finansowych.


