OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Zarząd Emitenta oświadcza, że Spółka stosowała w 2010 r. zasady ładu korporacyjnego zawarte w
dokumencie „Dobre praktyki w spółkach notowanych na GPW w Warszawie” opublikowany przez GPW w
Warszawie.
Działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. (Emitent) informuje
jednocześnie, że Spółka nie będzie w sposób trwały stosowała zasady określonej w Części II pkt 2 „Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu: ,,Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony
internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.” Zasada ta będzie
stosowana nie później niż od 1 stycznia 2012 r. CALATRAVA CAPITAL S.A. pracuje nad nową wersję strony
internetowej, która będzie dostępna również w języku angielskim. Intencją Zarządu jest prowadzenie aktywnej
polityki kontaktów z analitykami oraz inwestorami, w razie zainteresowania - również zagranicznymi;
powyższe działania zdaniem Remitenta pozwolą na uzyskanie przez inwestorów zagranicznych
wystarczających informacji oraz możliwości kontaktu ze Spółką.
2. OPIS PODSTAWOWYCH CECH, STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH.
Odpowiedzialność za sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego ponosi Zarząd Spółki.
Sprawozdania finansowe, przygotowywane są zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce
polityką rachunkowości przez Głównego Księgowego Spółki, a następnie są one ostatecznie kontrolowane
przez Zarząd. Sprawozdania finansowe poddawane są badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta,
wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE SPÓŁKI
Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów oraz powyżej 5% udziału w kapitale Spółki
według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. byli:
Imię i nazwisko/Nazwa

Liczba posiadanych
akcji (w szt.)
24 685 030

% ogólnej liczby akcji

% głosów na Walnym
Zgromadzeniu
14,93

Postino Holdings
14,93
Limited
Paweł Narkiewicz
24 094 844
14,57
IDEA Towarzystwo
11 660 202
7,05
Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pozostali
104 884 924
63,45
Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2010 wynosił 82.662.500 zł i dzielił się na 165.325.000 akcji

14,57
7,05

63,45
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Według informacji otrzymanych od akcjonariuszy na dzień publikacji sprawozdania akcjonariuszami
posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów oraz powyżej 5% udziału w kapitale spółki byli:

Imię i nazwisko/Nazwa

Liczba posiadanych
akcji (w szt.)
25 811 844
24 685 030

% ogólnej liczby akcji

Paweł Narkiewicz
Postino Holdings
Limited
Dariusz Wiśniewski
12 530 451
IDEA Towarzystwo
11 660 202
Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pozostali
118 637 473
Kapitał zakładowy na dzień sporządzania sprawozdania finansowego
193.325.000 akcji

13,35
12,77

% głosów na Walnym
Zgromadzeniu
13,35
12,77

6,48
6,03

6,48
6,03

61,37
61,37
wynosi 96.662.500 zł i dzieli się na

4. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE
W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
5. WSKAZANIE OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
W Spółce nie są znane ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu przez posiadaczy akcji.
6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
1. Statut Emitenta nie zawiera Żadnych postanowień dotyczących ograniczenia zbywania Akcji.
7. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.
8. ZASADY ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Zmiany statutu Spółki dokonuje się jedynie w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia.
9. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I JEGO
ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH
WYKONYWANIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
Powyższe zagadnienia, dotyczące funkcjonowania Walnego Zgromadzenia oraz uprawnień akcjonariuszy, są
uregulowane przepisami prawa, zwłaszcza przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu
Spółki i Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna. Dokumenty
dotyczące wewnętrznych regulacji Spółki (Statut, Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy) są
udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.caltravacapital.pl).
Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zgodnie z postanowieniami
Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno się odbyć w terminie 6
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołuje Zarząd
Emitenta. Jeżeli Zarząd nie zwoła go w przewidzianym terminie, Rada Nadzorcza ma prawo zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Nadzwyczajne
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Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. W wypadku
złożenia przez akcjonariuszy Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 400
§ 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w Żądaniu, a jeżeli
dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożlwiającym
rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. Pisemne Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie 400 § 1 KSH powinno zawierać uzasadnienie.
Zarząd zwołuje Walnego Zgromadzenia przez publikację raportu bieżącego co najmniej 26 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Raport zwiera w szczególności datę, godzinę i miejsce Walnego
Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie
Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem
przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien
zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3
Kodeksu spółek handlowych.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu nie będący akcjonariuszami członkowie
Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również bez prawa zabierania głosu goście zaproszeni przez organ zwołujący
Walne Zgromadzenie. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki w Walnym Zgromadzeniu
powinien uczestniczyć audytor Spółki.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru i dołączone do
protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu oraz pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na
Walnym Zgromadzeniu.
Każda akcja Spółki daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
Do zadań Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działalności,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku oraz pokrycia strat,
e) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki,
h) podjęcie decyzji o likwidacji Spółki,
i) określanie „dnia prawa do dywidendy” oraz „dnia wypłaty dywidendy”
j) podejmowanie decyzji w sprawie emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z
prawem pierwszeństwa
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k) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie
do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
m) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
n) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze Spółki a także innych spraw
przewidzianych przepisami prawa.
Poza powyższymi sprawami, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również inne sprawy,
wymienione w Kodeksie spółek handlowych lub w przepisach innych ustaw.
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący zgodnie z ustalonym porządkiem obrad,
przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu Walnych Zgromadzeń Emitenta. W sprawach, które nie
są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy
reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia
uchwały. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks
Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej.
Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby,
głosować nad uchwałą dotyczącą:
a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
b. sporu między nim a Spółką,
c. zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki.
Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się określonych przypadkach t. j.:
a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do
odpowiedzialności,
c. w sprawach osobowych,
d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
Kwestie porządkowe, dotyczące m.in. prowadzenia obrad i organizacji głosowań, regulowane są szczegółowo
w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Emitenta.
Podstawowymi prawami akcjonariuszy Spółki są:
a. prawa majątkowe: prawo do dywidendy, prawo poboru akcji, prawo do kwoty likwidacyjnej;
b. prawa korporacyjne: prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo głosu,
c. prawo do informacji,
d. prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
e. prawo do oceny działalności Członków organów Spółki
10. SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.
Rada nadzorcza spółki
Na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest
następujący:
Tomasz Pańczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
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Tomasz Wróbel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Jarosław Perlik – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Adam Narkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
Henryka Narkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.
Uchwalony przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 18 maja 2004 roku Regulamin Rady Nadzorczej nie
przewiduje powołania Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń.
Z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o biegłych
rewidentach z dnia 07.05.2009 roku, zadania komitetu zostały powierzone Radzie Nadzorczej. W celu
wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i
pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Rada może powierzyć
wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
Zgodnie z § 15-16 Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór
nad działalnością Spółki. Ponadto:
1. Rada Nadzorcza może składać się z 5 do 7 (pięciu do siedmiu) członków.
2. Członków Rad Nadzorczych powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję. Kadencja
trwa pięć lat.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu decyzji, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
7. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie niezależni. Obecnie 3 osoby są
niezależnymi członkami Rady Nadzorczej i posiadają zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. Zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągania zobowiązania lub rozporządzania majątkiem Spółki
o wartości przekraczającej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki,
2. Wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości,
3. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, rocznych sprawozdań finansowych w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
4. Opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysków oraz pokrycia strat,
5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
6. Stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu przez Walne Zgromadzenie,
7. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków
Zarządu.
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie niemożliwości zwołania przez
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady
Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w
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terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na
posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała
jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza
podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zasady jej obradowania określa
Regulamin Rady Nadzorczej. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek Rady powinien
poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może
wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały, co do istnienia takiego konfliktu. Uchwały podejmowane są w
głosowaniu jawnym, chyba, że jakikolwiek członek Rady zgłosi wniosek o głosowanie tajne. Uchwały Rady
powinny być protokołowane. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkie osoby obecne na
posiedzeniu. Dokumenty Rady, a w szczególności zbiór protokołów z jej posiedzeń, powinny być należycie
zabezpieczone i przechowywane w lokalu Spółki. Obsługę biurową prac Rady zapewnia Spółka. Regulamin
Rady Nadzorczej jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.calatravacapital.pl)
Zarząd spółki

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, których powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję. Każdy z
członków Zarządu może być powołany na kolejną kadencję. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada
Nadzorcza uchwala, który z jego członków pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku równości
głosów podczas głosowania na posiedzeniach Zarządu przeważa głos Prezesa. Do kompetencji Zarządu
należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone innym organom Spółki. Zasady
działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu (jest zamieszczony na stronie www.calatravacapital.pl),
który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Prokury udziela Zarząd Spółki w pełnym składzie. W
przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z Prokurentem lub Pełnomocnikiem. Jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu
jednoosobowo.
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada
Nadzorcza. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki dokonuje Zarząd lub wyznaczona
do tego przez Zarząd osoba. Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o
każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Członek Zarządu
powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić
wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
W okresie od 21.12.2009 r. do 22.07.2010 r. Zarząd funkcjonował w składzie:
- Marcin Niewęgłowski – Prezes Zarządu
- Julita Zdończyk– Wiceprezes Zarządu.
Od dnia 23.07.2010 r. Zarząd funkcjonuje w składzie jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Paweł
Narkiewicz.
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