
 
1 

Informacja o stosowaniu w 2008 r. zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” 

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 5 
Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., podaje do publicznej wiadomości, iż w 
2008 r. nie były stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego. Niniejsza informacja 
została sporządzona zgodnie z Uchwałą Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. 
 
CZEŚĆ A. 
WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA 
STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE 
ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY: 
 
Część II. „Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych" 
 
Zasada nr 1: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:" 
 
pkt 4: „informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty 
uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi 
zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia." 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. w części dotyczącej terminu 
zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych 
dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Spółki. Termin przekazywania do 
publicznej wiadomości treści projektów uchwał wraz z załącznikami, na co najmniej 8 dni przed 
wyznaczoną datą zgromadzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jest terminem 
wystarczającym do zapoznania się z ich treścią. 

 
pkt 6: „roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, 
wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli 
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.” 
 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. w części dotyczącej sprawozdania z 
pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 
istotnym dla spółki. W ramach działalności Rady Nadzorczej nie istnieją komitety. Ze względu na 
brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących 
w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawiała oceny tych systemów. 
 
pkt 7: „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w 
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania." 
 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. W Spółce nie jest prowadzony 
szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i 
pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje 
ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi 
żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu 
spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia 
na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający 
sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń. 
 
pkt. 11: „powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o 
powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki”. 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. Zarząd Spółki nie otrzymuje takich 
oświadczeń od członków Rady Nadzorczej w związku z nie stosowaniem zasady nr 2 z części III 
"Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych". 
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Zasada nr 3: „Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym 
zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie 
podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 
działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada 
większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję 
podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych." 
 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. Zdaniem Zarządu Spółki uregulowania 
zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem i regulaminem Rady 
Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są 
wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, 
również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w 
statucie Spółki kryteriów wartości tych umów. 
 
Zasada nr 5: „Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem 
uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami 
podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie 
powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego 
o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie 
uzasadnienia." 
 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. Wprowadzony powyższą zasadą 
obowiązek uzasadniania uchwał walnego zgromadzenia rodzi możliwość zarzutu, iż sporządzone 
uzasadnienie jest niewłaściwe, niewystarczające, za krótkie lub w inny sposób 
niesatysfakcjonujące akcjonariusza. Kierując się minimalizacją ryzyka związanego z 
niestosowaniem powyższej zasady, uzasadnienia projektów uchwał przed oraz w trakcie walnego 
zgromadzenia zainteresowanym akcjonariuszom Spółki. 
 
 
Część III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" 
 
Zasada nr 1: „Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:" 
 
pkt.1: „raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę 
sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania 
ryzykiem istotnym dla spółki." 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. w części dotyczącej oceny systemów. 
Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny tych 
systemów. 
 
Zasada nr 2:„Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich 
powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury 
ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej 
w sprawie rozstrzygającej przez radę." 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. Powyższa zasada jest zbędna w 
kontekście wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji 
konfliktu interesów. Prawidłowym i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest 
kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek Rady Nadzorczej swoimi działaniami. 
Takim kryterium jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za 
ewentualne działania na szkodę spółki bądź akcjonariuszy. 
 
 
Zasada nr 6: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria 
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie 



 
3 

kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do 
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca 
pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za 
spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z 
akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu 
niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo 
do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. Władze Spółki stoją na stanowisku, iż 
zgodnie z ogólną zasadą rządów większości i ochrony praw mniejszości kapitałowej akcjonariusz, 
który wniósł większy kapitał ponosi większe ryzyko gospodarcze, dlatego też uzasadnione jest, 
aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału, a więc aby 
przysługiwało mu także prawo wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej gwarantujących 
realizację przyjętej dla Spółki strategii. Według opinii Zarządu Spółki umożliwia to właściwą i 
efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup 
akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem naszej Spółki. Przy obecnej 
strukturze akcjonariatu Spółki zasada ta stanowi zbyt daleko idące ograniczenie praw 
korporacyjnych akcjonariuszy większościowych i narusza zasadę prymatu rządów większości w 
spółce akcyjnej. 

 
Zasada nr 7: „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W 
skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i 
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w 
dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z 
minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane 
przez radę nadzorczą." 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. W ramach Rady Nadzorczej nie 
funkcjonowały w 2008 r. żadne komitety. Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób i wyodrębnienie 
komitetów lub komisji uznane zostało za organizacyjnie niecelowe. Zadania komitetów Rada 
Nadzorcza wykonywała w pełnym składzie. Regulamin Rady Nadzorczej nie przewidywał 
powołania komitetów. Jednakże Spółka podjęła działania zmierzające do zapewnienia stosowania 
tej zasady w przyszłości proponując zmianę w tym zakresie w Statucie Spółki i Regulaminie Rady 
Nadzorczej, które mają być przedmiotem najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 
Zasada nr 8: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)." 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r., ponieważ nie jest stosowana zasada 
nr 7 części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych". W ramach Rady 
Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. 
 
Zasada nr 9: „Zawarcie przez spółkę umów/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej 
warunki o której mowa w części II pkt.3, wymaga aprobaty rady nadzorczej." 

 
Zasada ta nie była przez Emitenta przestrzegana w 2008 r. Uregulowania zawarte w 
obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem i regulaminem Rady Nadzorczej 
Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Do 
kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie 
decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki 
kryteriów wartości tych umów. 
 
 
CZEŚĆ B. 
OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH 
UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA: 
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Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w Warszawie, albo w Katowicach, w   
terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Walne   Zgromadzenie   zwołuje   Zarząd. Walne   Zgromadzenie   zwołane   na   wniosek 
akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego 
terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle 
przepisów  regulujących   zasady   zwoływania  Walnego   Zgromadzenia   -   w  najbliższym 
terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego 
obrady. 
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych 
podmiotów umieszczono określone sprawy  lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe 
jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być 
odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście 
bezprzedmiotowe.   Odwołanie następuje  w taki  sam  sposób, jak zwołanie, zapewniając przy 
tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 
trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego 
Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek 
obrad nie ulegał zmianie. 
W   Walnym   Zgromadzeniu   mogą  uczestniczyć   akcjonariusze   posiadający   świadectwo 
potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane zgodnie z 
przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez 
Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce 
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona 
w lokalu Zarządu Spółki przez 3  dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 
Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu  wymaga udokumentowania 
prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, że dokument pisemny, 
potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z 
prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima 
facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba że przedmiot obrad 
jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie 
przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po 
podpisaniu listy obecności. 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny 
członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, bez nieuzasadnionej zwłoki, wybiera 
się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwanego dalej „Przewodniczącym” 
Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. Otwierający Walne Zgromadzenie  decyduje  o  kolejności  udzielania  głosu  
w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane 
na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę 
kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych 
kandydatów nie może przekroczyć 3 osób. 
Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego 
Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. Przewodniczący kieruje 
obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Przewodniczący   zapewnia  sprawny   przebieg  
obrad  i   poszanowanie  praw  i interesów wszystkich   akcjonariuszy.   Przewodniczący  powinien   
przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia 
i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy  mniejszościowych.  Przewodniczący nie powinien 
bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych 
przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. 
Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień. Krótkie 
przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez 
Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania 
akcjonariuszom wykonywania ich praw. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą  dotyczyć   
tylko   kwestii   związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie 
w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 
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Niezwłocznie  po  wyborze  Przewodniczący   sprawdza  czy   akcjonariusze  podpisali  listę 
obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania 
akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia. 
Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący, w porozumieniu ze sporządzającym protokół 
notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do 
powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranym i przedstawia im porządek obrad. 
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu. Jeżeli 
przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe, na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny 
biegły rewident.  Osoby te powinny w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla 
rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, przy zachowaniu przepisów, 
powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 
Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji: Skrutacyjno - Mandatowej oraz Komisji Uchwał i 
Wniosków, bądź osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego 
wyników. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana 
przez niego osoba. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, 
Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący 
może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Głos   można   
zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. 
Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego 
Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad każdym punktem programu uczestnik może 
zabrać głos jedynie dwa razy. Powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej  niż 2 minuty. 
Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski, 
zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowiedzi nie powinien przekroczyć 5 minut jednak w 
uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Przewodniczącego. Przewodniczący 
sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji. W przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas 
wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji, Przewodniczący może mu odebrać głos. 
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z 
porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe 
powody. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez 
zgłaszającego szczegółowo umotywowany. Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania 
sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad 
przez akcjonariuszy. 
Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy 
uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał 
możliwość jej zaskarżenia. 
Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla 
zgłoszenia wniosku formalnego. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących 
przedmiotem porządku obrad i przebiegu posiedzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym 
trybie Uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw. 
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających 
należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących 
wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą w sposób 
właściwy wykonywać funkcje członka  Rady Nadzorczej. 
Na wniosek  akcjonariusza lub  akcjonariuszy  reprezentujących  co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne 
Zgromadzenie   w   drodze   głosowania  oddzielnymi   grupami,   nawet   gdy   Statut przewiduje 
inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę 
część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę 
członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą 
jednak udziału w wyborze pozostałych członków.  Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone  
przez  odpowiednią grupę  akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą 
wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady 
Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym 
Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej 
do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie 
Rady Nadzorczej. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w 
drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo   mandaty wszystkich dotychczasowych 
członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem wskazanym w wewnętrznych regulacjach Spółki. 
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Głosowanie co do zasady jest jawne. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w 
szczególności w sprawach osobowych, w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków 
władz Spółki oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z 
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 
Uchwały  zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli  postanowienia  Statutu  lub Kodeksu 
spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba głosów oddanych za 
uchwałą „za" jest większa od sumy głosów przeciwnych „przeciw" i głosów „wstrzymujących się". 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać  się za pomocą elektronicznego urządzenia 
do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący. 
Osoba głosująca przeciwko podjęciu Uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania 
sprzeciwu oraz j ego krótkiego uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia 
przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. 
 
CZEŚĆ C. 
skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich 
komitetów: 
 
Skład Zarządu Spółki LC Corp S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień przekazania 
niniejszej informacji jest następujący: 

• Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu  
• Dariusz Karwacki – Pierwszy Wiceprezes Zarządu  
• Waldemar Horbacki – Wiceprezes Zarządu  
• Waldemar Czarnecki – Członek Zarządu  

 
W ciągu roku sprawozdawczego skład Zarządu Spółki zmienił się. 
 
Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2008 r. przedstawiał się następująco:  

• Konrad Dubelski – Prezes Zarządu 
• Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu 
• Waldemar Horbacki – Wiceprezes Zarządu 

Z dniem 16 stycznia 2008 r. uchwałą Rady Nadzorczej w skład Zarządu został powołany 
Waldemar Czarnecki a Dariuszowi Karwackiemu powierzono pełnienie funkcji Pierwszego 
Wiceprezesa Zarządu. 
Z dniem 24 listopada 2008 r. uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Zarządu został odwołany 
Prezes Zarządu Konrad Dubelski a w jego miejsce został powołany Dariusz Niedośpiał, któremu 
powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. 
 
W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 członków. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani 
i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej 
kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje 
nie dłuższe niż trzy lata każda. 
Zarząd odbywa stałe posiedzenia co najmniej raz w tygodniu, w terminie i miejscu ustalonym 
przez członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub członek 
Zarządu przez niego upoważniony. Każdy z członków Zarządu może złożyć wniosek do Prezesa 
Zarządu w sprawie zwołania posiedzenia w sprawach wymagających niezwłocznej decyzji 
Zarządu lub dla poinformowania o ważnych sprawach Spółki. W takim wypadku Prezes Zarządu 
zwołuje posiedzenie w terminie umożliwiającym podjęcie stosownych decyzji. Zawiadomienie o 
posiedzeniu Zarządu winno nastąpić co najmniej 24 godziny przed terminem posiedzenia, w 
dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez 
niego otrzymania zawiadomienia.  
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością 
głosów, a każdy członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów 
oddanych na głosowaniu nad uchwałami Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu. Dopuszcza się 
podjęcie uchwały przez członków Zarządu w drodze podpisania projektu uchwały kolejno przez 
poszczególnych członków Zarządu ( tryb obiegowy ). Każdy członek Zarządu, który głosował 
przeciw uchwale jest uprawniony do złożenia na piśmie zdania odrębnego, które może zawierać 
uzasadnienie. Zdanie odrębne załącza się do protokołu z posiedzenia Zarządu. Pozostali 
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członkowie Zarządu nie mogą sprzeciwić się przedstawieniu w protokole zdania odrębnego 
członka Zarządu sprzeciwiającego się podjętej uchwale.  
Posiedzenia Zarządu, w tym uchwały są protokołowane jeśli posiedzenie dotyczy istotnych spraw 
Spółki, a Zarząd uzna to za uzasadnione. Za zgodą wszystkich członków Zarządu można odstąpić 
od sporządzenia protokołu posiedzenia Zarządu pod warunkiem, że uchwały podjęte na tym 
posiedzeniu zostaną odrębnie zaprotokołowane. 
Członkowi Zarządu nie wolno brać udziału w rozstrzyganiu spraw, w których zachodzi możliwość 
kolizji interesów: interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, 
krewnych, powinowatych do drugiego stopnia. 
Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty uchwał 
kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu 
wnioski lub projekty uchwał łącznie z opinią wydaną przez Radę Nadzorczą lub informacją o nie 
wydaniu przez Radę Nadzorczą opinii.  
Rada Nadzorcza udziela członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność 
konkurencyjną wobec Spółki. 
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz na dzień przekazania raportu za 2008 r. 
był następujący: 

• Leszek Czarnecki – Przewodniczący; 
• Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący;  
• Artur Wiza – Członek; 
• Andrzej Błażejewski – Członek 

 
W ciągu roku sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej zmienił się. 
 
Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się na dzień 1 stycznia 2008 r. następująco: 

• Remigiusz Baliński – Przewodniczący; 
• Dariusz Niedośpiał – Wiceprzewodniczący; 
• Ludwik Czarnecki – Członek; 
• Jarosław Dowbaj – Członek; 
• William Michael Pollard - Członek 

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 21.04.2008 roku rezygnację z Rady 
Nadzorczej złożyli Pan Jarosław Dowbaj, Pan William Michael Pollard oraz Pan Ludwik Czarnecki 
a powołani zostali w ich miejsce Pan Leszek Czarnecki, Pan Artur Wiza oraz Pan Andrzej 
Błażejewski. 
W dniu 24 listopada 2008 r. rezygnację z Rady Nadzorczej złożył Dariusz Niedośpiał.  
W dniu 5 stycznia 2009 r. w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Ludwik Czarnecki. 
 
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na 
okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określać 
jego funkcję w Radzie. 
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego 
(Wiceprzewodniczącego) Rady.  
Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji 
wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli 
mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Członek Rady Nadzorczej 
przekazuje Zarządowi informację o pełnionych funkcjach, a także  o  osobistych,  faktycznych i  
organizacyjnych  powiązaniach  Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszami, a zwłaszcza z 
akcjonariuszem większościowym, a także o zmianach w tym zakresie celem ich publicznego 
udostępnienia. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu 
akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi 
Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania 
informacji o zawartych transakcjach wynika z właściwych przepisów w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w taki  
sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w 
przepisami prawa. 
Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej wskazanym w zaproszeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw 
dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, a w szczególności: odwołania, 
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odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków 
Zarządu. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby 
spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o 
zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca 
posiedzeniu. 
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za 
skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faxem na podany przez Członka Rady 
Nadzorczej numer faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie powinno 
zawierać informacje o terminie i porządku obrad. Otrzymanie zaproszenia powinno być 
potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej poprzez pisemną adnotację na zaproszeniu, 
pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku quorum na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie 
się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum. 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, 
gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projekt uchwały. Nie można 
podejmować uchwał za pośrednictwem innego Członka Rady, bądź w trybie pisemnym przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które dotyczą 
powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania go w czynnościach. 
W sytuacji zaistnienia konfliktu interesów Członek  Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym 
pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od 
głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 
Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przez planowaną datą posiedzenia i 
akceptowany przez Przewodniczącego. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym 
porządkiem obrad powinno zostać doręczone Członkom Rady przynajmniej na 3 dni robocze 
przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w 
sprawach będących przedmiotem porządku obrad. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 
skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. 
Porządek  obrad  Rady  Nadzorczej nie  powinien  być  zmieniany  lub uzupełniany w trakcie 
posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady 
Nadzorczej i  wyrażają oni  zgodę na zmianę lub  uzupełnienie porządku obrad, bądź gdy podjęcie 
określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, a 
także w przypadku Uchwały, której przedmiotem jest  ocena  czy  istnieje  konflikt  interesów 
między  Członkiem Rady Nadzorczej i Spółką. 
Uchwały Rady Nadzorczej  zapadają większością głosów.  W przypadku równej ilości  głosów  
"za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie na posiedzeniach 
Rady jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne 
Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady. 
Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego 
nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę 
potrzeb, co najmniej raz na kwartał. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd lub 
Członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, 
a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch 
tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła 
posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany 
porządek obrad. 
Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta spoza 
grona Rady lub  przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego  spośród Członków Rady 
Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków 
Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb 
podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady. 
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie,  może jednak delegować swoich 
Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada  Nadzorcza  
reprezentowana jest  przez  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej, a w przypadku jego 
nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  
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Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego  nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę 
Nadzorczą lub grupę do stałego pełnienia nadzoru, powinien składać Radzie Nadzorczej  
szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.  
Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka 
W Spółce nie funkcjonują żadne komitety. 
 
CZEŚĆ D. 
Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych: 
Obecnie Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 
 
 

 

 

 


