Raport dotyczący stosowania
Zasad Ładu Korporacyjnego
w Spółce Atlantis S.A

Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w
dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjętym Uchwałą Nr
17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 maja 2010
roku. 31 sierpnia 2011 r. i 19 października 2011 r. i Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21
listopada 2012 r. GPW dokonała zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Tekst
zbioru powyższych zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie, pod adresem www.corp-gov.gpw.pl. Strona www.corpgov.gpw.pl jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą
zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na
Rynku NewConnect. Jednocześnie Emitent wyjaśnia iż nie stosuje innych niż wskazane
powyżej zasad dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym wykraczających poza
wymogi przewidziane prawem krajowym. Raport stanowi załącznik do jednostkowego raportu
rocznego spółki ATLANTIS SA za 2014 rok.
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATLANTIS S.A. O STOSOWANIU ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO W 201 4ROKU
WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA
EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE
DOSTĘPNY, LUB ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO
STOSOWANIE EMITENT MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ DOBROWOLNIE, ORAZ MIEJSCE,
GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY, LUB WSZELKICH
ODPOWIEDNICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STOSOWANYCH PRZEZ EMITENTA
PRAKTYK W ZAKRESIE ŁADU KORPORACYJNEGO, WYKRACZAJĄCYCH POZA
WYMOGI PRZEWIDZIANE PRAWEM KRAJOWYM WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM
INFORMACJI O STOSOWANYCH PRZEZ NIEGO PRAKTYKACH W ZAKRESIE ŁADU
KORPORACYJNEGO.

Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w
dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjętym Uchwałą Nr
17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 maja 2010
roku. 31 sierpnia 2011 r. i 19 października 2011 r. i Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21
listopada 2012 r. GPW dokonała zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Tekst
zbioru powyższych zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie, pod adresem www.corp-gov.gpw.pl.
Strona www.corp-gov.gpw.pl jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym
Rynku GPW oraz na Rynku NewConnect.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia iż nie stosuje innych niż wskazane powyżej zasad dobrych
,praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym wykraczających poza wymogi przewidziane
prawem krajowym.

CZĘŚĆ A.

WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA
STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE
ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ
EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI
ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W
PRZYSZŁOŚCI.

Zarząd Spółki ATLANTIS SA (Emitent, Spółka), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29
ust.5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjętego na mocy
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uchwały nr 13/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia
4 lipca 2007 roku i zmienionego na mocy późniejszej uchwały nr 18/1176/2007 z dnia 23
października 2007 roku oraz nr 20/1178/2007 z dnia 26 października 2007 roku, Uchwałą Nr
19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. oświadcza, że w 2011 roku w spółce
ATLANTIS SA niestosowane były przez Emitenta niżej wymienione zasady ładu
korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.
„REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH”
„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych
narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do
informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w
szczególności”
„Umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na swojej stronie internetowej”.
Zasada nie jest i w najbliższym czasie nie będzie stosowana. Spółka nie transmituje obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet gdyż Statut Spółki przewiduje
osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie
nakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń. Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu są
niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie
internetowej.

„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka
wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie
Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu
wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie
KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z dokumentami korporacyjnymi Spółki
wysokość uposażenia, nagród i premii członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, a
wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia i jest
podejmowane w drodze uchwały.

„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w
przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej
przez spółki działalności gospodarczej”.
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Zasada nie jest stosowana i nie będzie stosowana. Przy dokonywaniu wyboru kandydatów na
członków organów nadzorujących i zarządzających organy do tego uprawnione kierują się
najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje
kandydatów spełniające oczekiwania Spółki wynikające ze specyfiki jej działalności, nie
dyskryminując w tym procesie.

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub
przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej wymaga dopuszczenia takiego trybu w statucie. Statut ATLANTIS S.A. nie
zezwala na taki tryb walnego zgromadzenia.

„DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH”

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:”
„pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis
przebiegu obrad WZ, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu
poszczególnych kwestii w protokołach WZ decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami
prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZ,
zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, mają prawo składać oświadczenia na piśmie,
które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób
zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 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”.
Powyższa zasada nie była stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymał i
nie otrzymuje takich oświadczeń od członków Rady Nadzorczej.
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„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 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 o spółkach publicznych
(Dz. U. Nr 184,poz. 1539 z późn. zm.).”
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zarząd Spółki uważa, że uregulowania zawarte w
obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem Spółki dotyczące zawieranych
transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Nadto 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.

„DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH”

„Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:”
„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 nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ocena systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie znajduje się w
kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu
walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów.

„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 rozstrzyganej przez radę.”
Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą spółki ATLANTIS SA. 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
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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.

„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie 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 jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą ATLANTIS SA. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób
suwerenny przez WZA Spółki. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w
wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadto kryterium „niezależności” nie służy
prawidłowo określeniu pozycji i kryteriów, którymi powinien kierować się członek Rady
Nadzorczej podejmując decyzje w wykonaniu swojego mandatu. Z racji samego faktu powołania i
możliwości odwołania przez akcjonariuszy oraz funkcji członka Rady, którą jest reprezentowanie
akcjonariuszy jest to kryterium iluzoryczne i niejasne. Zdaniem Spółki „niezależność” członków
organów Spółki to możliwość i konieczność działania w granicach prawa i w interesie Spółki – i
tak rozumianą niezależność Spółka respektuje.

„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 (…).”
Powyższa zasada nie była w 2014 r. stosowana. W ramach Rady Nadzorczej istnieje Komitet
Audytu którego funkcjonowanie określa Regulamin Komitetu Audytu, który określa zadania i
funkcjonowanie komitetu.

„Zawarcie przez spółkę umów/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o
której mowa w części II pkt.3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.”
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Zasada nie jest i nie będzie stosowana. 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.

„DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY”

„Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.”
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział
biorą osoby uprawnione i obsługujące WZ. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania
dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności
w WZ przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa w wystarczający sposób, regulują
wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i
transparentności spraw będących przedmiotem obrad WZ. W przypadku pytań dotyczących WZ,
kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie
stosownych odpowiedzi.

„Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać
nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską
jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie
dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Obecna wartość nominalna jednej akcji spółki ATLANTS
S.A. wynosi 3,50 zł (trzy złote 50/100 ). Przyjęcie do stosowania tej zasady mogłoby
uniemożliwiać w przyszłości przeprowadzanie podziału wartości nominalnej akcji ATLANTIS
S.A., co stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
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OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA
SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU
DO
PROCESU
SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
I
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej oraz jego skuteczność w
procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i
publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. 2009, nr 33, poz. 259).
Efektywność i prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
zapewniają następujące cechy:
- ustalona i przejrzysta struktura organizacyjna
- kompetencje, wiedza i doświadczenie osób uczestniczących w procesie kontroli wewnętrznej,
- nadzór kierownictwa nad systemem oraz regularna ocena działalności Spółki,
- weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta.
Wzajemne przenikanie się i zazębianie cech kontroli wewnętrznej w kilku obszarach takich
jak:
- działalność operacyjna,
- działalność finansowa,
- proces raportowania (w tym sporządzania sprawozdań finansowych),
- proces analiz kosztów i nakładów związanych z projektami, kosztami i wydatkami ogólnego
zarządu i sprzedaży oraz kosztami i wydatkami dotyczących eksploatacji powierzchni
wynajmowanych,
- zarządzanie ryzykiem,
nie tylko gwarantuje sprawność systemu kontroli wewnętrznej ale również wspomaga
zarządzanie całą Grupą.
Aby proces ten był bardziej optymalny i wydajny Spółka wprowadziła pewną automatyzację
procesu kontroli wewnętrznej .
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OPIS POZOSTAŁEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SPÓŁCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA SYSTEMU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO.
Proces kontrolingu w Spółce, którego podstawowym i znaczącym elementem jest kontrola
wewnętrzna, oparty jest na systemie budżetów. W Spółce przeprowadzany jest coroczny
proces aktualizacji planów krótko, średnio i długoterminowych, przy czym w bardzo
szczegółowym stopniu tworzy się budżety na najbliższy rok w zakresie:
- projektów inwestycyjnych,
- wydatków i kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży.
System finansowo-księgowy Spółki jest źródłem danych dla całego systemu sprawozdawczości
Spółki, to jest:
- dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych,
- raportów okresowych,
- systemu sprawozdawczości zarządczej.

Cały system sprawozdawczości wykorzystuje stosowaną w Spółce rachunkowość finansową i
zarządczą zbudowaną w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Spółki (Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Dzięki temu sprawozdawczość zarządcza nie jest
oderwana od sporządzanych sprawozdań finansowych i uwzględnia format oraz szczegółowość
danych w nich prezentowanych. Proces raportowania okresowego oraz sprawozdawczości
zarządczej jest kontynuacją procesu budżetowania opisanego powyżej. W odniesieniu do
zakończonych okresów sprawozdawczych analizuje się szczegółowo wyniki finansowe .

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SPÓŁCE.
Skuteczna kontrola wewnętrzna (wraz z istniejącym w ramach niej systemem
sprawozdawczości i raportowania) jest podstawowym etapem identyfikacji ryzyk oraz
zarządzania zmianami. Skuteczne zarządzanie ryzykiem to poza systemem sprawozdawczości
także analiza ryzyk. Dlatego kluczowym działaniem Spółki zmniejszającym jej ekspozycję na
nie ,jest prawidłowa ocena potencjalnych i kontrola bieżących inwestycji. W tym celu
wykorzystuje się modele inwestycyjne i procedury decyzyjne, których przestrzeganie jest
przedmiotem szczególnej uwagi Zarządu. Ponad obszarowe zarządzanie i monitorowanie
ryzyk oraz kontrola wewnętrzna we wszystkich obszarach istotnych dla organizacji w dużym
stopniu eliminuje większość ryzyk, na które narażona jest Grupa.
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WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO
ZNACZNE PAKIETY AKCJI ATLANTIS S.A., LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE
PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM,
LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W
OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

AKCJONARIUSZ

L. AKCJI

DAMF INVEST S.A 13 301 245

% AKCJI

L. GŁOSÓW

35,19

13 301 245

% GŁOSÓW
35,19

SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI I ICH KOMITETÓW.

ZARZĄD SPÓŁKI – SKŁAD OSOBOWY W 2014 ROKU

Skład Zarządu Spółki ATLANTIS SA na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień przekazania
niniejszego raportu do publicznej wiadomości przedstawiał się następująco:
1.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu,

ZARZĄD SPÓŁKI – ZASADY DZIAŁANIA W 2014 ROKU

Zarząd Spółki ATLANTIS SA działa w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych
(Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki ATLANTIS SA zatwierdzanego
uchwałą Rady Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z przyjętymi zasadami „Dobrych Praktyk w
Spółkach Publicznych ”.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje,
odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej
kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji
Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie w skład Zarządu. Zarząd lub
poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem
kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co
najmniej 1/3 część kapitału akcyjnego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne
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Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi pokwitowania z
wykonywania obowiązków w zakończonym roku obrachunkowym.
W skład Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w
postępowaniu przed sądem, organami i urzędami państwowymi. Zarząd prowadzi wszystkie
bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek
handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym
wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia
Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady
Nadzorczej Spółki.
Zarząd podejmując decyzje w sprawach Spółki jest zobowiązany w szczególności do działania
w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po wnikliwej analizie oraz uwzględnieniu
wszelkich dostępnych informacji, ekspertyz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być
wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
Nadto Zarząd przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki wnioski dotyczące
spraw kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące wydanych
opinii Spółka podaje do publicznej wiadomości bezzwłocznie po ich uzyskaniu od Rady
Nadzorczej Spółki.
W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Zarządu mogą podawać jedynie
ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego
przekazu dotyczące prognoz finansowych i strategii działania Spółki lub Zarządu, zastrzeżone
są dla Prezesa Zarządu . W pozostałych sprawach do kontaktów ze środkami masowego
przekazu upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu lub inne osoby upoważnione.
Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną
większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu rozstrzyga głos
Wiceprezesa Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
rozstrzyga głos członka Zarządu o najdłuższym stażu pracy w Zarządzie Spółki.
Z posiedzeń Zarządu, w miarę potrzeby, sporządza się protokoły. Uchwały Zarządu są
protokołowane w ten sposób, że stanowią załącznik do protokołu, bądź są zamieszczane w
samej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: datę i miejsce posiedzenia Zarządu,
imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi
uchwałami. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na
posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązku tylko osobiście.
Protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.
W roku 2014 Zarząd Spółki wyznaczając cele strategiczne, jak i bieżące zadania kierował się
najlepszym interesem Spółki i przepisami prawa, a także brał pod uwagę interesy
akcjonariuszy, partnerów, klientów, pracowników Spółki i wierzycieli.
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Starając się zapewnić przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, Zarząd przestrzegał
zasady profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, biorąc
pod uwagę szeroki zakres dostępnych informacji, analiz i opinii.
Wynagrodzenie Zarządu ustalane było przez Radę Nadzorczą.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI – SKŁAD OSOBOWY W 2014 ROKU
Skład Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS SA na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień
przekazania niniejszego raportu do publicznej wiadomości przedstawiał się następująco:
1. Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
3. Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
4. Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA SPÓŁKI – ZASADY DZIAŁANIA W 2014 ROKU
Rada Nadzorcza Spółki ATLANTIS SA działa w oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki, oraz zgodnie z
przyjętymi zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych
przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, przy czym członków Rady Nadzorczej
powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania
każdego z członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani
ponownie w skład Rady Nadzorczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo
skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. W przypadku nie określenia przez Walne
Zgromadzenie funkcji danego członka Rady przy jego wyborze, Rada Nadzorcza wybiera ze
swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę w drodze tajnego
głosowania. Członek Rady Nadzorczej może sprawować swoje obowiązki jedynie osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru
nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w
innej konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek organu.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji przed upływem kadencji,
na którą został wybrany, składając oświadczenie w tym względzie Przewodniczącemu Rady
12
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Nadzorczej. Jeżeli rezygnującym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczenie w tym
względzie składa swojemu Zastępcy. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia
funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności
jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej (ostatni rok kadencji członka Rady). Mandat wygasa również
wskutek śmierci lub odwołania członka Rady, z chwilą zajścia takiego zdarzenia. Jeżeli z
powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej liczba Rady będzie niższa niż 3
osoby, Rada Nadzorcza nie może podejmować prawnie wiążących uchwał, a Przewodniczący
Rady lub w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, występuje do Zarządu Spółki
z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyborów członków Rady.
Członek Rady Nadzorczej powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać
jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków
masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a
w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego Rady.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza podejmuje
uchwały i wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do
postanowień Statutu Spółki i w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu lub innymi
przepisami prawa.
Rada Nadzorcza w szczególności uprawniona jest do:
-oceny sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy,
-oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku i
pokrywania straty,
-składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych
czynności,
-opiniowania wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, a także wyrażenia opinii i uchwał
w innych sprawach, przedkładanych przez Zarząd Spółki,
-wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
-wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd
podpisuje stosowną umowę,
-wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433
§ 3 Kodeksu spółek handlowych,
-wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw
objętych bieżącą działalnością Spółki . W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest
bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać
interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu.
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-wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw
wykraczających poza bieżącą działalność Spółki .
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego
Zastępcę i odbywają się w siedzibie Spółki, lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego
lub jego Zastępcę. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego
Rady lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej
muszą się odbyć w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego
Rady. Jeżeli na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady, ani jego Zastępca, obradom
przewodniczy członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu. O posiedzeniach Rady
Nadzorczej Przewodniczący Rady lub jego Zastępca powiadamia pozostałych jej członków i
zaprasza ich na posiedzenie drogą telefoniczną lub faksową albo pisemną, w takim terminie,
aby zaproszenie dotarło do wiadomości członka najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowaną
datą posiedzenia. W nagłych przypadkach termin ten może być skrócony.
Rada Nadzorcza może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są
obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i wniesienia poszczególnych
spraw do porządku posiedzenia. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć inne
osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym Członkowie Zarządu,
jednakże bez prawa głosu.
Członkowie Rady podejmują decyzje związane z wykonywaniem prawa nadzoru i kontroli w
formie uchwał Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co
najmniej 50% jej członków. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w
trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, z tym zastrzeżeniem, że uchwały podejmowane w tym trybie nie mogą dotyczyć
wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz
odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach. W takim przypadku dla ważności uchwał
wymagane jest uprzednie powiadomienie członków Rady o treści projektów tych uchwał.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy podejmowaniu
uchwał przez Radę w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły. Uchwały Rady Nadzorczej są
protokołowane w ten sposób, że stanowią załącznik do protokołu, bądź są zamieszczane w
samej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: porządek obrad, datę i miejsce
posiedzenia Rady, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów za
poszczególnymi uchwałami. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Rady
obecnych na posiedzeniu. Do protokołów powinny być załączone ewentualne odrębne zdania
członków obecnych na posiedzeniu. Protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.
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W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania pełnego
zakresu działalności Spółki, a w szczególności:
- żądania od Zarządu przedstawiania dokumentów i innych materiałów dotyczących
działalności Spółki,
- sprawdzanie akt i dokumentacji Spółki,
- żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
- dokonywania rewizji stanu majątku spółki.
Rada Nadzorcza ma prawo występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich
sprawach stanowiących jej zadanie i uprawnienie. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki
kolegialnie, może jednak w drodze uchwały delegować swoich członków do samodzielnego
pełnienia określonych funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza może powoływać komisje do
prowadzenia poszczególnych spraw.
Obsługę kancelaryjną Rady Nadzorczej prowadzi kancelaria Zarządu Spółki. Obsługa
kancelaryjna obejmuje między innymi: przygotowanie zaproszeń na posiedzenie Rady i ich
wysłanie poszczególnym członkom Rady w sposób zgodny z niniejszym regulaminem,
zorganizowanie lokalu dla odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, sporządzanie protokołów z
posiedzeń, obsługa posiedzeń, archiwizacja dokumentacji Rady Nadzorczej.

W dniu 4 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. zgodnie z art. 86 Ustawy o
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawniających do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 roku (dalej zwana "Ustawą o
biegłych rewidentach") powołała trzyosobowy Komitet Audytu w następującym składzie:
1. Wojciech Hetkowski – Przewodniczący,
2. Małgorzata Patrowicz,
3. Jolanta Koralewska działająca do dnia 24-10-2011 r.
W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy powołani członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę w
dziedzinie rachunkowości i finansów. Po dniu 24-10-2011 roku obowiązki Komitetu Audytu
pełnią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki .

Płock, 23 marca 2015 roku
Anna Kajkowska-Prezes Zarządu
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