
1. Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego 
1.1. Obowiązujące zasady ładu korporacyjnego 

 
Informacja nt. stosowanych zasad ładu korporacyjnego 
W 2016 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy  
Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2016 r., pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”  
(DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego), które zostały opublikowane w serwisie poświęconym tematyce  
dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzonym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem internetowym 
https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw 
Obowiązek stosowania przez Spółkę DPSN wynika z § 29 Regulaminu GPW, zgodnie z którym, w przypadku podjęcia 
przez Radę GPW na wniosek Zarządu GPW uchwały, przyjmującej zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych 
będących emitentami m.in. akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, emitenci powinni stosować te zasady ładu 
korporacyjnego. Zasady ładu korporacyjnego określone w uchwale nie są przepisami obowiązującymi na GPW w 
rozumieniu Regulaminu Giełdy.  
 
Odstępstwa od stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego 
Poniżej zamieszczono informacje nt. zasad ładu korporacyjnych zbioru DPSN 2016 od stosowania których Spółka 
odstąpiła w 2016 roku wraz z komentarz nt. przyczyn odstąpienia.  
 
I.Z.1.3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy 
członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, 
Komentarz spółki :   
Szczegółowy zakres zadań określony jest w Regulaminie Zarządu Spółki, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. 
Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki. Brak schematu zadań i odpowiedzialności. W 
przypadku uchwalenia takiego schematu Emitent zamieści go na stronie internetowej. 
 
 
I.Z.1.8. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 
5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, 
Komentarz spółki :   
Na stronie internetowej Spółki nie ma takich informacji, niemniej zostaną uzupełnione w przyszłości. Spółka podaje do 
wiadomości publicznej informacje o wynikach finansowych w formie raportów okresowych, które dostępne są na stronie 
internetowej. 
 
I.Z.1.9. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy 
wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów 
wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, 
Na stronie internetowej nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości jeżeli 
wystąpią. W okresie 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. 
 
I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich 
publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 
Komentarz spółki :   
Na stronie internetowej nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości jeżeli 
wystąpią. 
 
I.Z.1.11. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej 
zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, 
Komentarz spółki  :     
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki odnośnie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego. Spółka, 
dbając o zapewnienie rzetelnego poziomu badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), 
kieruje ofertę przeprowadzenia badania do renomowanych firm audytorskich, będących gwarantem, ze proces badania 
sprawozdania finansowego będzie przeprowadzony w możliwie szerokim zakresie. Niezwłocznie po wyborze audytora 
informacja podawana jest do publicznej 
wiadomości w formie raportu bieżącego i zamieszczona na stronie internetowej spółki. 
 
 
I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie 
elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać 



cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie 
opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, 
Komentarz spółki :   
Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W Spółce 
wybór kluczowych członków zarządu oraz menedżerów jest realizowany w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje, 
kompetencje i profesjonalizm kandydatów. 
 
I.Z.1.16. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację na temat planowanej transmisji obrad walnego 
zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 
Komentarz spółki :   
Spółka nie rejestruje przebiegu obrad w formie audio i wideo. Zarówno Statut Spółki jak i Regulamin Walnego 
Zgromadzenia nie uwzględniają takich regulacji. Ponadto niestosowanie tej zasady podyktowane jest również względami 
technicznymi jak i finansowymi, które wiążą się z wdrożeniem systemu transmisji danych. 
 
I.Z.1.20. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio 
lub wideo, 
Komentarz spółki :   
Spółka nie prowadzi zapisu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio i wideo. Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje przewidziane prawem, umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie się ze sprawami będącymi 
przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości w 
wymaganych terminach w formie raportów bieżących i zamieszcza się na stronie internetowej  ogłoszenia o zwołaniu 
walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i uzasadnieniem.  
Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Spółka podaje do publicznej wiadomości informacje o podjętych 
uchwałach wraz z informacją o wynikach głosowania. Posiedzenia protokołowane są przez Notariusza a protokoły 
znajdują się w Spółce. W ocenie spółki taka forma informowania o przebiegu Walnych Zgromadzeń jest wystarczająca 
dla zachowania pełnej transparentności oraz zabezpiecza prawa akcjonariuszy w tym zakresie. 
 
 
II.Z.1. Wewnętrzny odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien 
być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. 
Komentarz spółki :   
Sprawy w Spółce prowadzone przez zarząd w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd do pełnienia 
określonych funkcji w Spółce. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności określony jest w Regulaminie Zarządu 
Spółki, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą i jest udostępniony na stronie internetowej. 
 
II.Z.2.Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki 
wymaga zgody rady nadzorczej. 
Komentarz spółki :   
Dokumenty wewnętrzne Emitenta na chwilę obecną nie zobowiązują członków zarządu do uzyskania zgody rady 
nadzorczej w zakresie wskazanym w zasadzie, jakkolwiek z dotychczasowej praktyki Emitenta wynika, że rada 
nadzorcza posiada informacje na temat ewentualnie pełnionych funkcji przez członków zarządu w organach innych 
podmiotów. 
 
II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu 
przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. 
Komentarz spółki :   
Powyższe ma charakter przejściowy. Spółka dołoży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki 
rozpatrzona została sprawa przekazywania pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o 
spełnianiu przez Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. 
 
II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego 
członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej 
przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2. 
Komentarz  spółki  :     
Ocena spełnienia kryteriów niezależności przestawiona będzie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu 
począwszy od 2016 r.  
 
II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia 
Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu 
audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio. 
Komentarz spółki :   
W ramach rady nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Rolę komitetu pełni Rada Nadzorcza.  
 
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. 
Komentarz spółki :   
W ramach rady nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Rolę komitetu pełni Rada Nadzorcza. 
 



II.Z.10.3  Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia 
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych 
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; 
Komentarz  spółki  :     
Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej rekomendację co do stosowania tej zasady w przyszłości. 
 
II.Z.11.Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. 
Komentarz spółki :   
RN opiniuje i rozpatruje wyłącznie sprawy mające być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, które są 
wnoszone do porządku obrad przez Zarząd. 
 
V.R.2.Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile 
spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego 
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w 
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad 
walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 
Komentarz spółki :   
Z uwagi na brak zgłaszanych oczekiwań akcjonariuszy oraz strukturę akcjonariatu w ocenie spółki nie jest uzasadnione 
prowadzenie WZ w czasie rzeczywistym. Niestosowanie tej zasady podyktowane jest również względami technicznymi i 
ekonomicznymi związanymi z ewentualnym wdrożeniem tej zasady. 
 
 
V.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną 
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 
Komentarz spółki :   
Z uwagi na strukturę akcjonariatu w ocenie spółki nie jest uzasadnione prowadzenie WZ w czasie rzeczywistym. 
 
V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką 
transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. 
Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach 
prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W 
przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne 
zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji 
niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki. 
Komentarz spółki :   
Statut Spółki nie zawiera kompetencji rady nadzorczej do wyrażania zgody na określone umowy zawierane 
przez Spółkę z podmiotami powiązanymi. Ewentualna zmiana postanowień statutu uzależniona jest od decyzji 
akcjonariuszy Spółki głosujących na Walnym Zgromadzeniu. Sprawia to, że Spółka decyduje się na odstąpienie od 
stosowania zasady. 
 
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu 
interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje 
wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów 
interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej 
lub zagrożonej konfliktem interesów. 
Komentarz spółki :   
Spółka aktualnie nie posiada wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do 
konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. W Spółce 
stosowana jest zasada wyłączenia członka zarządu lub rady od udziału w rozpatrywaniu spraw  objętych  lub  
zagrożonych konfliktem interesów. 
 
VI.R.1.Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki 
wynagrodzeń. 
Komentarz spółki :   
Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. 
 
VI.R.2.Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, 
długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące 
unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 
Komentarz spółki :   
Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. 
 
VI.R.3 Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania  ma 
zastosowanie zasada II.Z.7. 
Komentarz spółki :   



W radzie nadzorczej nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń. 
 
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia 
członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Komentarz spółki :   
W Spółce nie zostały przyjęte programy motywacyjne. Zasady wynagradzania pracowników spółki określa Regulamin 
Wynagradzania. Formę i strukturę wynagrodzeń członków zarządu spółki ustala Rada Nadzorcza spółki. 
 
VI.Z.2.Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami 
biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych 
instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. 
Komentarz spółki :   
Zasada nie jest stosowana, zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym w komentarzu do zasady Z.VI.1. 
 
VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów 
pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.  
Komentarz spółki :   
Decyzję o wynagrodzeniu członków RN podejmują akcjonariusze na walnym zgromadzeniu i Spółka nie może 
zagwarantować, że akcjonariusze będą głosować w sposób gwarantujący stosowanie powyższej zasady. 
 
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co 
najmniej: 
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i 
zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników 
wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego 
stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy 
kapitałowej, 
3)  informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych 
składników wynagrodzenia, 
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub 
informację o ich braku, 
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego 
wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Komentarz spółki :   
Spółka aktualnie nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu ustala Rada 
Nadzorcza a zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Walne  Zgromadzenie. Spółka publikuje 
informacje dotyczące wynagrodzeń Członków organów Spółka w raportach rocznych 
 
 

1.2. Akcje i akcjonariat Jednostki Dominującej 
 
Na dzień 1 stycznia 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy ALCHEMIA S.A. 
wynosił 260 000 000,00 zł, na który składa się 200 000 000 akcji o wartości nominalnej 1,30 zł każda. 
 
 
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco: 

Nr serii akcji Ilość akcji Wartość akcji 
Seria A 1 124 920 1 462 396 
Seria B 1 124 920 1 462 396 
Seria C 8 999 360 11 699 168 
Seria D 44 996 800 58 495 840 
Seria E 143.752.848 186.878.702 
Seria F 1.152 1.498 
Suma 200.000.000 260.000.000 

 
Poniżej zamieszczono strukturę akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. posiadających powyżej 5% akcji Spółki na dzień 
sporządzenia niniejszego sprawozdania. 
 

Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udział w kapitale 
zakładowym/ogólnej liczbie głosów 

Roman Krzysztof Karkosik 131.466.7981) 65,73 %2) 

Grażyna Wanda Karkosik                       41.026.801 20,51 % 

Pozostali              27.506.401 13,75 % 
Ogółem                      200.000.000 100,00% 
 
1) zgodnie z zawiadomieniem o którym mowa w raporcie bieżącym nr 40/217 akcjonariusz ten posiadał bezpośrednio 49.674.698 
sztuk akcji Alchemia S.A. oraz pośrednio 80.792.100 sztuk akcji Alchemia S.A. przy czym zgodnie z ww. zawiadomieniem na 



pośredni stan posiadania składały się i) 15.842.100 sztuk akcji własnych Alchemia S.A., ii) 59.930.000 sztuk akcji Alchemia S.A. 
posiadanych przez Impexmetal S.A., iii) 5.250.000 sztuk akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Eastside – Bis sp. z o.o.,  
iv) 770.000 sztuk akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Boryszew S.A. 
2) zgodnie z zawiadomieniem o którym mowa w raporcie bieżącym nr 40/2017 akcjonariusz ten posiadał bezpośrednio 24,84% 
oraz pośrednio 40,90% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, przy czym na pośredni stan posiadania składa się składają się  
i) akcje własne Alchemia S.A., które stanowią 7,92% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, ii) akcje Alchemia S.A. posiadane przez 
Impexmetal S.A., które stanowią 29,97% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, iii) akcje Alchemia S.A. posiadane przez Eastside – 
Bis sp. z o.o., które stanowią 2,63% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, iv) akcje Alchemia posiadane przez Boryszew S.A., 
które stanowią 0,39% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A  
 

Spółce nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami mogące mieć wpływ na wielkość udziału w 
kapitale Spółki.  
 
W Spółce nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne  
w stosunku do Emitenta. 
 
W Spółce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności 
papierów wartościowych Emitenta oraz żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na 
akcje Emitenta. 
 
Zgodnie z Uchwałą nr 21 /2014 ZWZA z dnia 26 czerwca 2014 roku oraz z Uchwałą nr 19/2015 ZWZA z dnia 17 czerwca 
2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Emitenta upoważnienia do nabywania akcji własnych dokonano nabycia akcji 
własnych w celu dalszej odsprzedaży jak niżej. Zgodnie z zapisami w/w Uchwał Spółka może dokonać skupu akcji 
własnych w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży na podstawie art. 362 par. 1 pkt 5 i 8 KSH w ilości nie 
większej niż 20 % kapitału zakładowego za kwotę nie wyższą niż utworzony w tym celu kapitał rezerwowy tj. 
odpowiednio za kwotę 35.000 tys. zł. i 100.000 tys. zł. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu dalszej  
odsprzedaży może następować odpowiednio najdłużej do 26 czerwca 2019 roku i 17 czerwca 2020 roku. Skup akcji 
własnych może nastąpić po cenie nie niższej niż 1,30 PLN i nie wyższej niż 15 PLN.  
 
 

 Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym/głosach 

Wartość 
nominalna (zł) 

Stan na początek okresu 9.260.000 4,63% 12.038.000 

Skup w okresie 01.01.- 
31.12.2016 5.550.300 2,775% 7.215.390 

Sprzedaż akcji w okresie 
2016 0 0 0 

 

Stan na koniec okresu 14.810.300* 
 7,405% 19.253.390 

                   * z uwzględnieniem rozliczenia akcji nabytych i opłaconych przez Dom Maklerski mBank na dzień 31 grudnia 2016 roku 
  
Średnia cena nabycia akcji własnych w 2016 r. wyniosła 5,06 zł za jedną akcję. 

 
Dodatkowo w okresie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nabyła 2.384.675 akcji własnych (po 
uwzględnieniu rozliczenia wszystkich nabytych akcji) i tym samym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
posiada łącznie 17.194.975 akcji własnych. 
 
Emitentowi na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
Spółka nie posiada wyemitowanych obligacji. 
 
W Spółce nie występują programy akcji pracowniczych. 
 

1.3. Władze Jednostki Dominującej 
 
Zarząd ALCHEMIA S.A. 
 
W trakcie 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco : 
 

Pani Karina Wściubiak-Hankó  Prezes Zarządu Dyrektor Generalny 
Pan Marek Misiakiewicz   Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju 
Pan Janusz Siemieniec   Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych 
 

Zarząd działa w oparciu o przepisy Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
Zarząd jest organem wykonawczym kierującym działalnością Spółki. 
 



Według Statutu Spółki Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób wybieranych na trzy lata przez Radę Nadzorczą 
Spółki i działa pod przewodnictwem Prezesa. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w granicach określonych 
prawem. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji 
Zarządu.    
 
Spółkę reprezentuję Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu wraz z prokurentem.  
  
Prezes kieruje pracą Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne, jednakże na wniosek jednego z członków Zarządu 
przeprowadza się głosowanie tajne.   
 
Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Do zakresu 
działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżonych ustawą lub 
Statutem do kompetencji WZA lub Rady Nadzorczej. 
 
Zarząd Spółki upoważniony jest m.in. do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w 
zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów. 
 
W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu Spółki, jego współmałżonka, krewnych i 
powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien 
powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.     
 
Szczegółowe zasady działania Zarządu reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, dostępne na stronie internetowej 
Spółki www.alchemiasa.pl 
 
Zarząd Alchemia nie posiada indywidualnych uprawnień w zakresie emisji akcji – w spółce nie występuje kapitał 
warunkowy/docelowy.   
Nie występują umowy przewidujące rekompensatę dla osób zarządzających w przypadku ich rezygnacji lub odwołania.  
 
Wynagrodzenie Zarządu  
Informacje powyższe są zawarte w pkt. 28.3 oraz 28.4 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz w 
pkt. 31.3 oraz 31.4  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.  
 
Rada Nadzorcza ALCHEMIA S.A. 
 
W trakcie 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał 
się następująco:  

 Pan Wojciech Zymek  Przewodniczący ,  
 Pan Arkadiusz Krężel  Wiceprzewodniczący, 
 Pan Mirosław Kutnik  Sekretarz, 
 Pan Dariusz Jarosz  Członek, 
 Pan Jarosław Antosik  Członek. 

 
W dniu 27 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. podjęło uchwały powołujące ww. osoby, na 
kolejną pięcioletnią kadencję członków organu nadzorującego Spółkę.  
 
Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną 
pięcioletnią kadencję. 
Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, zaś członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i 
obowiązki osobiście. 
  
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z 
zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, lub 
na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień 
poprzedzający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać pisemny udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia 
posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, w szczególności: telefonu, lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 
zostali poinformowani o treści uchwały. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów 
wszystkich członków Rady Nadzorczej.  
Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach personalnych oraz w sprawach 
powoływania i odwoływania członków Zarządu. 
 
Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie niezależni, którzy są wolni od powiązań ze Spółką i 
nie są akcjonariuszami oraz pracownikami. 
  
Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: 
 



1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz 
członków Zarządu ; 

2)  wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem 
powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 

3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.  
 
Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenia zawodowe oraz reprezentować 
wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy 
wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej.  
Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.  
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności: 
 

1) badanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i 
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie 
biegłych rewidentów; 

2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu; 
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych 

Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów; 
4)  składanie WZA pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3; 
5) opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokryciu strat; 
6) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli 

wartość danej transakcji przewyższa 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 
7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

za cenę przewyższającą 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów) oraz nie przekraczającą 100.000.000 
zł (słownie: sto milionów); 

8) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu; 
9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub 

odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 
10) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników. 
    

Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania 
Rady Nadzorczej zawarty jest w w/w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:  www.alchemiasa.pl 
Zgodnie ze Statutem ALCHEMIA S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należało do kompetencji 
walnego zgromadzenia. 
 
Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta jest 
udostępniana akcjonariuszom w takim terminie aby mogli się oni zapoznać przez zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 
W strukturze Rady Nadzorczej nie wyodrębniono Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej określonej 
przepisami liczby członków (pięć osób) i w tej sytuacji obowiązki Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza w pełnym 
składzie.  
W celu umożliwienia Radzie Nadzorczej sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, Zarząd przekazuje Radzie 
Nadzorczej podstawowe informacje finansowe dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej Alchemia oraz informacje o 
zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku Spółki.  
 

 
W roku obrotowym 2016 jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w obrębie Rady Nadzorczej nie zostały 
powołane komitety do zadań szczególnych.  
W związku z pięcioosobowym składem Rady Nadzorczej zadania Komitetu Audytu wskazane w Ustawie o biegłych 
rewidentach […] wykonuje kolegialnie cała Rada Nadzorcza.  
Do ustawowych zadań w tym zakresie należą w szczególności: 
1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 
2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 
4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w 
tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach (…), takich jak np. 
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe. 
Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zapoznaje się z pisemnymi informacjami podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w 
tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do 
procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń. 
 
 
 
 
 



1.4. Akcje ALCHEMIA S.A. oraz podmiotów powiązanych w 
posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

 
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorujących Emitenta na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego nie posiadały akcji ALCHEMIA S.A. jak również osoby te nie posiadały udziałów/akcji w podmiotach 
powiązanych. 
 
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorujących Emitenta na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego nie posiadały żadnych uprawnień do akcji Emitenta. 
 

1.5. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz praw 
akcjonariuszy. 

 
Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) regulują postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeks 
Spółek Handlowych. Szczegółowe zasady działania WZA oraz jego zasadnicze uprawnienia reguluje odrębny regulamin, 
zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.alchemiasa.pl 
 
WZA jest najwyższym organem Spółki i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
WZA zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, odbywa się raz w roku, najpóźniej w czerwcu.  
 
Nadzwyczajne WZA zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy 
reprezentujących razem co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.  
 
W WZA mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożyli w spółce imienne świadectwo depozytowe 
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznymi obrocie 
papierami wartościowymi. 
  
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w WZA oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu 
WZA.  
 
WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród uprawionych do uczestnictwa w 
WZA wybierany jest Przewodniczący WZA. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie prawidłowego 
przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich 
akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie 
i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzenie wyczerpania porządku obrad.  
 
W razie nieobecności tych osób WZA otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Przewodniczący 
WZA kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego przebiegu obrad. W 
trakcie obrad, obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu odpowiadają na pytania akcjonariuszy z uwzględnieniem faktu, 
iż Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu 
Spółek Handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a 
udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.     
 
Zgodnie ze statutem Spółki uchwały WZA wymaga, poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa: 
 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych przez nich 
obowiązków; 

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego; 

4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za 
cenę przewyższającą 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych); 

5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa 
w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych; 

6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 
upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych; 

7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych. 
8) podjęcie decyzji o emisji akcji  

 
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, które są przyjmowane w drodze głosowania. Uchwały 
zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki 
przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.  



Przebieg Walnego Zgromadzenia protokołowany jest przez notariusza, który jest obecny podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia.   
W 2016 roku Spółka stosowała zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń. 
Spółka nie korzystała z transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pomocą Internetu. 
 

1.6. Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów 
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 
procesu sporządzania sprawozdań finansowych 

 
Za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz w Grupie w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór sprawuje Zarząd Spółki. 
Sprawozdania przygotowuje Główny Księgowy Spółki, które następnie są weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. 
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-
finansowego. 
Sprawozdania finansowe, roczne i półroczne, jednostkowe i skonsolidowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
podlegają kontroli przez niezależnego biegłego rewidenta. Podmiot badający sprawozdania finansowe jest wybierany w 
taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu prac. Wyboru biegłego rewidenta 
dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. 
 
Podstawowym systemem kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki 
są: 

1. wewnętrzny podział obowiązków w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych; 
2. bieżący, wewnętrzny nadzór nad pracami księgowości;  
3. sporządzanie i wewnętrzna dystrybucja (Zarząd, Rada Nadzorcza) miesięcznych raportów finansowych 

zawierających bilanse, rachunki zysków i start, rachunki przepływów pieniężnych spółek zależnych Spółce i 
skonsolidowanych grupy kapitałowej;  

4. wewnętrzne procedury i zarządzenia, dotyczące zawierania istotnych transakcji i zaciągania zobowiązań 
(zgodne ze Statutem Spółki i regulaminami organów zarządzających i nadzorujących); 

5. wewnętrzny przegląd sprawozdań finansowych przed publikacją; 
6. okresowy przegląd i badanie sprawozdań finansowych przez biegłego niezależnego rewidenta; 
7. przeglądowi przez biegłego niezależnego rewidenta podlegają półroczne sprawozdania finansowe, natomiast 

badaniu podlegają sprawozdania roczne: jednostkowe i skonsolidowane. 
 

1.7. Opis zasad zmian statutu  
 
Zmian Statutu lub umowy Spółki Emitenta dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany pozytywnie 
przez Radę Nadzorczą Spółki. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu podejmowana jest większością ¾ oddanych głosów. 
 
 


