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ŁAD KORPORACYJNY 
 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

13 października 2015 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę nr 26/1413/2015 w sprawie przyjęcia nowego zbioru 
zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe 
zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania 
rekomendacji i zasad zawartych w tym zbiorze (raport bieżący EBI nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2016 r.), 
którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.synektik.com.pl/pl/centrum-inwestora/kim-jestesmy/dobre-praktyki/.  

Zarząd SYNEKTIK SA z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”, „Emitent”) przestawia oświadczenie 
w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w SYNEKTIK SA sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących  
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych SA  
w Warszawie w związku z Uchwałą nr 1309/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA  
w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego 
zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.  

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki SYNEKTIK SA 
będącego częścią raportu rocznego SYNEKTIK SA za rok finansowy 2018. 

 

Wskazania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz 
miejsce, gdzie tekst zasad jest publicznie dostępny 

Spółka podlega zasadom zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” 
stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. Zbiór 
zasad dostępny jest m.in. na stronie internetowej GPW pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl, która jest 
oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu 
korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect. 

 

Wskazanie zakresu, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad 
szczegółowych ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia 

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku obrotowym kończącym się 30 września 2019 r, Spółka i jej organy 
przestrzegały wszystkich zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy 
z dnia 13 października 2015 r. z następującymi odstąpieniami: 

Część I Polityka informacyjna i komunikacyjna z inwestorami: 

- zasada szczegółowa nr I.Z.1.16:  

„informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż  
w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia” 

Wyjaśnienie: 

Spółka nie prowadzi transmisji z obrad walnego zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki są 
zamieszczane pliki audio z przebiegu walnych zgromadzeń. 

- zasada szczegółowa nr I.Z.2:  

„spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia 
dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 

https://www.synektik.com.pl/pl/centrum-inwestora/kim-jestesmy/dobre-praktyki/
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wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych 
indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej 
działalności” 

Wyjaśnienie: 

Zasada nie dotyczy Spółki. Akcje Spółki nie kwalifikują się do indeksów giełdowych WIG20 lub 
mWIG40. Jednakże podstawowe informacje o Spółce są zamieszczane na stronie internetowej również 
w języku angielskim.  

Część II Zarząd i Rada Nadzorcza: 

- rekomendacja nr II R.2:  

„osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 
powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod 
względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego” 

Wyjaśnienie: 

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.  
W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięcioosobowej 
Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, 
jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez Akcjonariuszy na Walnym 
Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby 
kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. 

Część III Systemy i funkcje wewnętrzne: 

- zasada szczegółowa nr III Z.3: 

„w odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za 
realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, 
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego” 

Wyjaśnienie: 

W Spółce nie został wyodrębniony dział audytu wewnętrznego. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona 
poprzez kierowników poszczególnych działów operacyjnych oraz dział kontrolingu i finansów. Ponadto 
Grupa ma wdrożoną Politykę Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w ramach, której dokonuje 
systematycznej identyfikacji i analizy ryzyka. Wraz ze wzrostem skali działalności, Spółka planuje 
wdrożenie dodatkowych systemów kontroli wewnętrznej takich jak compliance i dział audytu 
wewnętrznego oraz stosowanie kryteriów niezależności. 

Część IV Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami: 

- rekomendacja nr IV 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 niezbędną...” 

Wyjaśnienie: 

Spółka nie wykorzystuje środków komunikacji elektronicznej w zakresie obrad walnego zgromadzenia 
z uwagi na związane z tym koszty. Jednocześnie żaden z akcjonariuszy nie zgłaszał w tym zakresie 
oczekiwań, jak również nie jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu.  

- rekomendacja nr IV R.3: 

„spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są 
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów 
prawnych...” 

Wyjaśnienie: 

Papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu jedynie na rynku krajowym. 
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- zasada szczegółowa nr IV Z.2: 

„jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie 
dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym” 

Wyjaśnienie: 

Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka prowadzi zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia  
w postaci plików audio. 

Część VI Wynagrodzenia: 

- rekomendacja nr VI R.1: 

„wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej 
polityki wynagrodzeń” 

Wyjaśnienie: 

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad jej 
ustalania. Reguły wynagradzania i poziomy uposażeń Członków Zarządu ustalone są przez Radę 
Nadzorczą, korzystającej z opinii Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady, a Członków Rady 
Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu 
indywidualnych obowiązków i obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym osobom 
wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości, do określania 
polityki wynagrodzeń członków Zarządu znajdą zastosowanie zalecenia Komisji Europejskiej, o których 
mowa powyżej. 

 

Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej  
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 
oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne wykorzystywane 
do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych dają podstawę do oceny, iż 
sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne 
dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. 

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu 
do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest odpowiedzialny Zarząd. Nadzór merytoryczny 
nad procesem przygotowania i sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki 
sprawuje Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Za organizację prac związanych  
z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Księgowo Finansowy, 
podlegający bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu Spółki.  

W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej pozwalający zdaniem Zarządu na 
efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnych powstałych nieprawidłowości. 
Jednocześnie Grupa ma wdrożoną politykę i procedurę zarządzania ryzykiem wewnętrznym, która 
pozwala na identyfikację, ocenę, nadzorowanie i wdrażanie działań eliminujących lub ograniczających 
poziom ryzyka. Nadzór merytoryczny nad procesem zarządzania ryzyka sprawuje Wiceprezes Zarządu, 
który pełni funkcję Koordynatora ds. systemu zarządzania ryzykiem. Ponadto wyniki finansowe Spółki 
są na bieżąco monitorowane przez Zarząd w trakcie roku obrotowego oraz podlegają ocenie okresowej 
dokonywanej przez Radę Nadzorczą.  

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi 
przez biegłych rewidentów, którzy wyrażają opinię o rzetelności i prawidłowości tych sprawozdań. 
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę wyboru biegłego rewidenta, 
z grona renomowanych firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą 
niezależność. 
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Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 
akcji 

Na dzień 30 września 2019 r. kapitał zakładowy SYNEKTIK SA wynosił 4 264 564,50 PLN i dzielił się na 
8 529 129 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,50 PLN 
każda. Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK SA wynosiła 8 529 129 głosów. 

Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach, którzy według stanu wiedzy Spółki posiadali na 
dzień 30 września 2019 r. bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, zgodnie informacjami posiadanymi przez Spółkę.  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział 

w kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

na WZ 

Udział 
w głosach 

na WZ 

Mariusz Książek i podmioty od niego zależne  2 229 056 26,13% 2 229 056 26,13% 

MELHUS COMPANY Ltd 2 134 980 25,03% 2 134 980 25,03% 

Value FIZ 569 274 6,67% 569 274 6,67% 

NN Investment Partners TFI 430 842 5,05% 430 842 5,05% 
Tabela nr 1: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień 30.09.2019 

Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach którzy posiadali na dzień 19 grudnia 2019 r. 
bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie 
informacjami posiadanymi przez Spółkę.  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział 

w kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

na WZ 

Udział 
w głosach 

na WZ 

Mariusz Książek i podmioty od niego zależne  2 229 056 26,13% 2 229 056 26,13% 

MELHUS COMPANY Ltd 2 134 980 25,03% 2 134 980 25,03% 

Value FIZ 569 274 6,67% 569 274 6,67% 

NN Investment Partners TFI 430 842 5,05% 430 842 5,05% 
Tabela nr 2: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania  

 

 

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

Wszystkie akcje SYNEKTIK SA są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie jest związane żadne 
uprzywilejowanie co do prawa głosu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Założyciel Spółki Cezary Kozanecki, 
w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, ma prawo do powoływania i odwoływania:  

1. dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile 
bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty bądź 
spółki, w których on, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają większość 
udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości 
Członków Zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, 

2. jednego Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty 
bądź spółki, w których on, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają większość 
udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości 
Członków Zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.  
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Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak 
ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby 
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie 
z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe z papierami wartościowymi są 
oddzielone od posiadanych papierów wartościowych 

Zgodnie z wiedzą Zarządu i Statutem Spółki nie występują ograniczenia w wykonywania prawa głosu, 
takie jak  ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, 
ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy 
współpracy Spółki, prawa kapitałowe z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadanych 
papierów wartościowych. 

 

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów 
wartościowych Spółki 

Zgodnie ze Statutem Spółki ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności z papierów 
wartościowych Spółki nie występują. 

 

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających w jednostce 
dominującej oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji akcji 
lub wykupie akcji  

Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią kadencję. 
Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, która określa również liczbę 
Członków Zarządu w granicach, o jakich mowa powyżej. W celu powołania lub odwołania Członka 
Zarządu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co 
najmniej 2/3 Członków Rady Nadzorczej. 

Regulamin Zarządu określa szczegóły tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd,  
a zatwierdza Rada Nadzorcza.  

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej 
majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie 
zastrzeżoną ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej 
należą do zakresu działania Zarządu. 

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes 
Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu 
łącznie z prokurentem.  

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.  

Szczegółowe kompetencje i zasady działania Zarządu SYNEKTIK SA zostały określone w: 

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki, 
2. Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki, 
3. Kodeksie spółek handlowych. 

 

Rada Nadzorca Spółki składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na 3-letnią 
kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są  
w sposób następujący: 

a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania, w drodze 
pisemnego oświadczenia składanego Spółce: 

I. Dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile 
bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty 
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bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia 
posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź 
powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co 
najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  

II. Jednego członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II 
stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź 
krewni I lub II stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania 
większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje 
reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki,  

b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  

Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegóły tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady 
Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza.  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Do 
kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych należy także:  

I. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian 
do tego budżetu; 

II. wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ¹ KC;  

III. powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki oraz biegłego 
rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;  

IV. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;  

V. wyrażanie zgody na czynności określone w § 4a ust. 2, 7, 8 Statutu w granicach tam określonych;  

VI. uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej;  

VII. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;  

VIII. odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu;  

IX. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;  

X. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, 
do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 
rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; 

XI. wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki, 

XII. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przekracza 20 % kapitału 
własnego z podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje 
typowe zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę 
z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na 
potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego  
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 ze 
zmianami), 

XIII. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym ze Spółką, 

XIV. wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach 
nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki,   
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XV. sporządzania  raz w roku i przedstawiania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej 
oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

XVI. monitorowanie skuteczności i funkcji systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem 
oraz audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce, w oparciu o roczne sprawozdanie 
dostarczane przez Zarząd Spółki oraz dokonywane co roku oceny skuteczności 
funkcjonowania tych systemów, 

XVII. rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego 
zgromadzenia. 

W ramach Rady Nadzorczej wyodrębnione są Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie może jednak delegować członków do 
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady może przydzielić 
członkom Rady zadania, którymi będą zajmowali się na bieżąco z ramienia Rady. 

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.  

O ile Statut Spółki inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest 
bezwzględna większość głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA zostały określone w: 

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki, 
2. Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki, 
3. Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
4. Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa. 

W zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji Spółki obowiązują regulacje kodeksu spółek handlowych 
oraz przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja nowych akcji Spółki może 
nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

 

Opis zasad zmiany Statutu Spółki 

Zgodnie z brzmieniem art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmiana Statutu wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu 
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano zamierzoną zmianę 
Statutu, należy powołać dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść 
projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, 
ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego wraz z wyliczeniami nowych lub 
zmienionych postanowień. 

Zgodnie ze Statutem SYNEKTIK SA wszelkie zmiany Statutu Spółki należą do wyłącznych kompetencji 
Walnego Zgromadzenia, które decyzje w tej sprawie podejmuje w formie uchwał podjętych 
większością ¾ głosów. Zmiana Statutu Spółki jest skuteczna w chwili dokonania wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.  

 

Opis sposobu funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień 
oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Walne Zgromadzenie SYNEKTIK SA działa w oparciu o postanowienia kodeksu spółek handlowych, 
Statut Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętym uchwałą nr 19/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia  
6 czerwca 2016 r. Pełen tekst Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępny jest  
w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej pod adresem:  
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http://www.synektik.com.pl/assets/Uploads/Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Synektik-S-A2.pdf. 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej 
Spółki www.synektik.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

2. Ogłoszenie powinno być dokonane, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia. 

3. Spółka, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia umieszcza na swojej stronie internetowej 
www.synektik.pl informacje, wymagane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.  

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub 
nadzwyczajnym. 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada 
Nadzorcza Spółki. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek 
złożony do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej przez Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zawierać uzasadnienie, proponowany porządek 
obrad i projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 

7. Walnego Zgromadzenie mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek 
handlowych, należą:  

1. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,  
2. ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,  
3. uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału  
w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na 
wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.  

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w: 

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki 
2. Regulaminie Walnego Zgromadzenia SYNEKTIK SA, który jest dostępny na stronach 

internetowych Spółki 
3. Kodeksie spółek handlowych 

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące 
Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika.  

3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie  
z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, który posiada akcje zapisane na więcej niż 
jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić kilku oddzielnych 
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

http://www.synektik.com.pl/assets/Uploads/Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Synektik-S-A2.pdf
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4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
chyba, że co innego wynika z zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo 
do udzielania dalszego pełnomocnictwa, o ile wynika to z treści pełnomocnictwa.  

5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby 
akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po 
wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. 

6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a następnie spośród 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza wybór 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy żadna z wyżej wymienionych 
osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba 
wyznaczona przez Zarząd.  

7. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz 
ogłasza jego wyniki.  

8. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować 
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz może zgłosić jedną kandydaturę na to 
stanowisko.  

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie 
praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.  

10. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

11. Oprócz uczestników Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej, w obradach mogą 
brać udział: członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki, Główny Księgowy Spółki, 
Dyrektor Finansowy Spółki lub Biegły Rewident Spółki, eksperci, doradcy, których obecność za 
niezbędną uzna Zarząd lub Rada Nadzorcza. 

12. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach przewidzianych porządkiem 
obrad. 

13. Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad oraz ewentualnych spraw porządkowych, 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. 

14. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. 

Głosowanie 

1. Głosowanie podczas Walnych Zgromadzeń co do zasady jest jawne.  
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad 

wnioskami o usunięcie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 
również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych 
sprawach na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na 
Walnym Zgromadzeniu. 

3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy Komisji Skrutacyjnej lub  
w razie braku jej wyboru, przez Przewodniczącego  Zgromadzenia. 

4. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie i dokonuje jej wyboru  
w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. 

5. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja Skrutacyjna niezwłocznie 
informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania. 
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Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz 
opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Emitenta 
oraz ich komitetów 

 

Zarząd SYNEKTIK SA 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych  
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 3-letnią kadencję. Od dnia 1 października 2018 r. do  
30 września 2019 r. w skład Zarządu SYNEKTIK SA wchodziły 3 osoby: 

› Cezary Dariusz Kozanecki Prezes Zarządu,  
› Dariusz Marcin Korecki  Wiceprezes Zarządu,  
› Artur Mieczysław Ostrowski  Członek Zarządu. 

Kompetencje i zasady działania Zarządu SYNEKTIK SA zostały określone w: 

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki 
2. Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki 
3. Kodeksie spółek handlowych 

 

Rada Nadzorcza SYNEKTIK SA  

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków powoływanych na 3-letnią kadencję. Od dnia  
1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. w skład Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA wchodziły 
następujące osoby:  

› Mariusz Wojciech Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej 
› Wiesław Tadeusz Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
› Sawa Zuzanna Zarębińska   Sekretarz Rady Nadzorczej 
› Piotr Stanisław Chudzik Członek Rady Nadzorczej 
› Piotr Wiktor Nowjalis   Członek Rady Nadzorczej 

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA zostały określone w: 

1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki 
2. Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki 
3. Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
4. Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa 

 

Komitet Audytu SYNEKTIK SA  

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r., powołała 14 lipca 2017 r. Komitet Audytu.  Od 
dnia 1 października  2018 r. do 30 września 2019 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące 
osoby: 

› Piotr Nowjalis   Przewodniczący Komitetu Audytu 
› Piotr Chudzik   Członek Komitetu Audytu 
› Wiesław Łatała    Członek Komitetu Audytu 

Kompetencje i zasady działania Komitetu Audytu zostały określone w: 

1. Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 
2017 r. 

2. Regulaminie Komitetu Audytu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki 

Pan Piotr Nowjalis i Piotr Chudzik jako członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria 
niezależności oraz ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe posiadają wiedzę  
i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.  
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Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę w zakresie branży i rynku ochrony zdrowia. 

 

W ramach przyjętych wewnętrznych regulaminów działania Komitetu Audytu zostały określone 
główne założenia dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych. Do 
najważniejszych z nich należy zaliczyć:  

1. Wybór biegłego rewidenta jest dokonywany w sposób, który zapewnia niezależność przy 
realizacji powierzonych mu zadań  

2. Komitet Audytu dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz stale kontroluje  
i monitoruje niezależność biegłego rewidenta  

3. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie mogący wpłynąć na wynik 
badania muszą być niezależni od SYNEKTIK SA i nie mogą brać udziału w procesie 
podejmowania decyzji przez SYNEKTIK SA co najmniej w okresie objętym badanym 
sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania 

4. Spółka oraz Komitet Audytu uwzględniają wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, mogące 
wpłynąć na wybór firmy audytorskiej 

5. Spółka zaprasza dowolne firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi 
badania ustawowego (chyba, że wybór firmy audytorskiej dotyczy przedłużenia umowy  
o badanie sprawozdania finansowego) 

6. Zasady dotyczące wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą oraz szczegółowe kryteria 
wyboru określone zostały w odrębnej regulacji, tj. Procedurze wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego SYNEKTIK SA  
i skonsolidowanego sprawozdania GK SYNEKTIK SA 

W dniu 22 lutego 2019 r. Komitet Audytu podjął uchwałę w zakresie rekomendacji wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W dniu 1 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, 
będąc organem uprawnionym na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i § 12 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki podjęła 
uchwałę o wyborze firmy CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-336 , ul. Kopernika 34, 
jako biegłego rewidenta do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Grupy 
Kapitałowej Synektik SA za lata finansowe 2018 i 2019. Firma CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie 
umowy z dnia 4 lutego 2019 r. wykonała uzgodnione procedury związane z weryfikacją poniesionych 
nakładów inwestycyjnych w ramach dotacji Programu Horyzont 2020, z tytułu których otrzymała 
wynagrodzenie w wysokości 25 000 PLN.  

W roku obrotowym kończącym się 30 września 2019 r. Komitetu Audytu prowadził następujące 
działania: 

1. W dniu 22 listopada 2018 r. Komitet Audytu postanowił wszcząć procedurę wyboru firmy 
audytorskiej do badania ustawowego, jednostkowego sprawozdania finansowego SYNEKTIK  
SA i skonsolidowanego sprawozdania GK SYNEKTIK za okres 01.10.2018-30.09.2018 i przyjął 
uchwalę w tej sprawie (uchwała nr 01/11/2018/KA). 

1. W dniu 14 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu, którego przedmiotem było 
m.in. spotkanie z firmą audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. 
reprezentowaną przez kluczowego biegłego rewidenta, podsumowujące przeprowadzone 
badanie skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Synektik SA za okres 
kończący się 30 września 2018 r.     

2. W dniu 18 stycznia 2019 r. odbyło się, przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, 
posiedzenie Komitetu Audytu w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie usług 
nieaudytowych przez firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów           
Spółka z o.o. tj. raportu z badania wskaźników finansowych na podstawie skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Synektik SA. 
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3. W dniu 14 lutego odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu, w czasie którego m.in. przyjęto 
sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym zaczynającym się 1 stycznia 
2017 a kończącym się 30 września 2018. Podjęto również uchwałę w zakresie rekomendowania 
Radzie Nadzorczej przyjęcia sprawozdań finansowych jednostkowego Synektik SA  
i skonsolidowanego sprawozdania GK Synektik za rok obrotowy zaczynający się 1 października 
2018 a kończący się 30 września 2019 r. 

4. W dniu 22 lutego 2019 r. przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, Komitet 
Audytu podjął uchwałę w zakresie rekomendacji wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych. 

5. W dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu, w trakcie 
którego miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy audytorskiej przed rozpoczęciem 
przeglądu sprawozdań finansowych. Podjęto również uchwałę o braku celowości 
wyodrębniania w spółce funkcji audytu wewnętrznego.   

6. W dniu 4 czerwca 2019 r. w siedzibie spółki odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu. W czasie 
posiedzenia Wiceprezes Zarządu Dariusz Korecki przestawił kwestię ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Ponadto miało miejsce spotkanie  
z przedstawicielami firmy audytorskiej w związku z finalizacją przeglądu półrocznego 
sprawozdań finansowych Synektik SA.  

7. W dniu 18 czerwca 2019 r. przy pomocy środków porozumiewania się na odległość odbyło się 
posiedzenie Komitetu Audytu, w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji dla 
Rady Nadzorczej Synektik SA w zakresie oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego 
Synektik SA oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Synektik SA za okres 01.10.2018-
31.03.2019.   

Po zakończeniu roku obrotowego, w dniu 21 października 2019 r. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie 
Komitetu Audytu, w czasie którego Zarząd przedstawił aktualną mapę ryzyka. Omówiono również 
sposoby monitorowania i zarządzania ryzykiem w Spółce, a także zakres i rodzaje ubezpieczeń, które 
Spółka posiada.    

 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń SYNEKTIK SA  

Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 14 lipca 2017 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.  Od dnia 
1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły 
następujące osoby: 

› Sawa Zarębińska Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń  
› Piotr Nowjalis  Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń 
› Mariusz Książek  Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń 

Kompetencje i zasady działania Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji zostały określone w: 

1. Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, który jest dostępny na stronie internetowej 
Spółki. 

 
Pan Piotr Nowjalis jako członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń spełnia ustawowe kryteria 
niezależności. Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę w zakresie branży i rynku 
ochrony zdrowia.  
 
W roku obrotowym kończącym się 30 września 2019 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń prowadził 
następujące działania: 

1. W dniu 11 lutego 2019 r. zaakceptował wysokość premii za pierwszy kwartał 2018 roku 
finansowego wyliczonej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Przyznawania  Premii Pieniężnej 
na rzecz członków Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 21 czerwca 2014 r.  
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i zarekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę tej premii w wysokości zgodnej  
z przedstawionym przez Zarząd wyliczeniem. 

2. W dniu 18 czerwca 2019 r. zaakceptował wysokość premii za drugi kwartał 2018 roku 
finansowego wyliczonej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Przyznawania  Premii Pieniężnej 
na rzecz członków Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 21 czerwca 2014 r.  
i zarekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę tej premii w wysokości zgodnej  
z przedstawionym przez Zarząd wyliczeniem. 
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KONTAKT: 

Al. W. Witosa 31 

00-710 Warszawa 

NIP: 521-31-97-880 

REGON: 015164655 

KRS: 0000377574 

Kapitał zakładowy: 4 264 564,50 PLN 

 

RELACJE INWESTORSKIE: 

Tel.: +48 (22) 327 09 12 

Fax: +48 (22) 849 80 55 

relacjeinwestorskie@synektik.com.pl 


