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1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega AC S.A.
AC SA od dnia 5 sierpnia 2011 r. tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW” przyjętym w dniu 19 maja 2010 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie uchwałą nr 17/1249/2010.
Tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl,
która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu
korporacyjnego spółek notowanych.
AC jako spółka notowana na GPW przestrzegała w 2011 r. zasad i rekomendacji zawartych w
powyższym dokumencie, za wyjątkiem:
Zasada I.1:
Spółka powinna umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.
Wyjaśnienie przyczyn, dla których AC nie przestrzega zasady:
AC nie prowadziła szczegółowego zapisu (pisemnego czy elektronicznego) przebiegu obrad Walnych
Zgromadzeń. Podstawowym dokumentem stanowiącym zapis przebiegu walnego zgromadzenia był
protokół sporządzony przez notariusza zgodnie z art. 421 KSH. Księga protokołów może być
przeglądana przez akcjonariuszy, którzy mogą żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.
Zasada I.5:
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).
Wyjaśnienie przyczyn, dla których AC nie przestrzega zasady:
Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących AC są określane odpowiednio przez
Radę Nadzorczą dla Zarządu i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dla Rady Nadzorczej adekwatnie
do zakresu zadań, odpowiedzialności z pełnionej funkcji, wielkości Spółki oraz uzyskiwanych wyników
ekonomicznych.
Zasada I.9: 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.
Wyjaśnienie przyczyn, dla których AC nie przestrzega zasady: Udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu
funkcji zarządu i nadzoru w strukturach AC jest uzależniony od kompetencji, umiejętności i
efektywności. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru nie są podyktowane
płcią. AC nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach
zarządczych i nadzorczych. Zarówno przez cały 2011 rok, jak też obecnie w 3-osobowym Zarządzie
stanowisko Prezesa Zarządu sprawuje kobieta, zaś wszyscy członkowie Rady Nadzorczej to
mężczyźni.
Zasada II.2.: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

3

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Emitent nie przestrzega zasady: Biorąc pod uwagę wielkość Emitenta
i kapitalizację rynkową ekspozycja na inwestorów zagranicznych jest niewielka. W konsekwencji koszty
związane z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby
ponieść Emitent, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.
Zasada II. 1. pkt 7: 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.
Wyjaśnienie przyczyn, dla których AC nie przestrzega zasady: Z uwagi na nie rejestrowanie przebiegu
obrad WZA w inny sposób niż poprzez sporządzenie wymaganego przepisami prawa protokołu
przygotowywanego przez notariusza zgodnie z art. 421 KSH, AC nie będzie zamieszczała na swojej
stronie internetowej informacji objętych zasadą II.1 pkt 7.
Zasada III.6.: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
Wyjaśnienie przyczyn, dla których AC nie przestrzega zasady: Na Dzień Sprawozdania Rada
Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym jeden członek Rady Nadzorczej jest członkiem spełniającym
kryteria niezależności. Ze względu na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej oraz posiadanie przez 2
głównych akcjonariuszy łącznie 76,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu, według opinii Emitenta
niniejszy skład Rady Nadzorczej reprezentuje skutecznie interesy wszystkich grup akcjonariuszy.
Zasada IV.10.: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
– transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
– dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad,
– wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Wyjaśnienie przyczyn, dla których AC nie przestrzega zasady: Zgodnie z art. 4065 KSH, udział w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie ma charakteru
obowiązkowego zaś statut AC nie przewiduje takiej możliwości. W opinii AC, statut Spółki, przepisy
KSH oraz obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w
Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający.

2. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
Proces przygotowywania sprawozdań finansowych jest realizowany bezpośrednio przez dział
rachunkowości na czele którego stoi Główna Księgowa posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie
potrzebne do prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Proces sporządzania sprawozdań finansowych z ramienia Zarządu nadzoruje Prezes
Zarządu posiadający uprawnienia biegłego rewidenta.
System kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych prowadzony jest poprzez:
− kontrolę stosowania przyjętej w Spółce polityki rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie regulacjami – ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
− systematyczną analizę zmian w przepisach z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych,
przygotowywanie się do tych zmian i aktualizowanie pod tym kątem wewnętrznych regulacji,
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− stosowanie procedur ewidencji księgowej oraz kontrolę ich przestrzegania,
− oparcie szacunków na najlepszej wiedzy Zarządu, dokonywanie części szacunków przy
wykorzystaniu pomocy niezależnych doradców (np. licencjonowanych aktuariuszy lub
rzeczoznawców majątkowych),
− używanie w Spółce zintegrowanego systemu IT zapewniającego pełną integrację danych,
− procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych przed publikacją przez Zarząd i
Radę Nadzorczą,
− przegląd przez niezależnego, wybranego przez Radę Nadzorczą, audytora sprawozdań
finansowych za półrocze oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych.
Czynności kontrolne w Spółce podejmowane są na bieżąco przez wszystkich pracowników w obszarze
powierzonych im obowiązków i odpowiedzialności, kontrola funkcjonalna jest realizowana przez osoby
na stanowiskach kierowniczych w ramach sprawowania nadzoru.
Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie
sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jest wysoka jakość tych sprawozdań, której
potwierdzeniem są opinie bez zastrzeżeń wydawane przez biegłych rewidentów z badania niniejszych
sprawozdań finansowych.

3. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji AC S.A.
Akcje AC S.A. notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w
systemie notowań ciągłych.
Kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, na dzień 31 grudnia
2011 r. wynosił 2 331 600 zł i dzielił się na 9 326 400 akcji serii A i B o wartości nominalnej 0,25 zł
każda.
W 2011 roku nastąpiła emisja 128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach realizacji
Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010-2012, tym samym dokonano podwyższenia kapitału
akcyjnego o 32.000 złotych. Wpływy z emisji przeznaczono na bieżącą działalność Spółki.
W dniu 8 kwietnia 2011 roku Spółka zgodnie z zatwierdzonymi warunkami Trzyletniego Programu
Motywacyjnego 2010-2012 nabyła 1.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B w celu umorzenia. W
wyniku tego zmieniono statut obniżając kapitał zakładowy Spółki o 400 złotych do wysokości 2.331.600
złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Sąd zarejestrował w dniu 30 czerwca 2011 roku.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda
akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia
odnośnie do wykonywania prawa głosu. Brak jest posiadaczy papierów wartościowych, które dają
specjalne uprawnienia kontrolne.
Zarówno na dzień bilansowy jak i na dzień publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji AC S.A.
przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
BOS Investments Laskowski Piotr i

Liczba akcji/ liczba głosów
na dzień przekazania
niniejszego raportu

Udział w kapitale zakładowym/ w
ogólnej liczbie głosów na dzień
przekazania niniejszego raportu

4.046.215

43,38%
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wspólnicy Sp. komandytowa
BOS INVESTMENTS S.à r.l.

3.064.341

32,86%

Pozostali akcjonariusze

2.215.844

23,76%

Razem

9.326.400

100,00%

Akcje AC S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Zarząd
Imię i nazwisko

Liczba akcji/ liczba
głosów
na dzień przekazania
niniejszego raportu

Udział w kapitale
zakładowym/ w ogólnej
liczbie głosów na dzień
przekazania niniejszego
raportu

Wartość nominalna
akcji (w zł)

Katarzyna Rutkowska

35.200

0,38%

8.800

Józef Tyborowski

32.000

0,34%

8.000

Mariusz Łosiewicz

32.100

0,34%

8.025

Członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje, jednakże jako osoby kluczowe dla Spółki, mogą objąć
akcje Spółki na mocy Programu Motywacyjnego 2010-2012 po realizacji określonych celów
ekonomicznych.
Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko

Liczba akcji/ liczba
głosów
na dzień przekazania
niniejszego raportu

Udział w kapitale
zakładowym/ w ogólnej
liczbie głosów na dzień
przekazania niniejszego
raportu

Wartość nominalna
akcji (w zł)

Anatol Timoszuk

10.599

0,11%

2.649,75

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki. Zwracamy przy tym
uwagę iż Anatol Timoszuk oraz Zenon Mierzejewski są komandytariuszami a Piotr Laskowski jest
komplementariuszem spółki BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy spółka komandytowa,
posiadającej na dzień publikacji raportu rocznego akcje uprawniające do 43,38% głosów na Walnym
Zgromadzeniu naszej Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje.
Umowy dotyczące akcji AC S.A.
Na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka nie posiada wiedzy na temat umów (w tym również
zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcji
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych:
W dniu 12 maja 2010 roku na mocy Uchwały nr 1/12/05/2010, zmienionej Uchwałą nr 5/29/11/2010 z
dnia 29 listopada 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. podjęło decyzję o utworzeniu
Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010 – 2012, skierowanego do osób kluczowych dla Spółki.

6

Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego („Regulamin”), uchwalonym na mocy Uchwały Rady
Nadzorczej Spółki nr 1/17/05/10 z dnia 17 maja 2010 roku, zmienionej Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
nr 2/21/01/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku, Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dla osób
kluczowych dla Spółki systemu motywacyjnego, którego celem jest zapewnienie warunków dla
osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki.
Program dotyczy stopnia realizacji wyników finansowych przez Spółkę za lata obrotowe 2010, 2011
oraz 2012 i realizowany będzie w terminie do końca 2013 roku.
Programem Motywacyjnym są objęci członkowie Zarządu AC S.A. na dzień 12 maja 2010 roku oraz
kluczowi menedżerowie AC S.A., którzy zostaną wskazani i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą
bezpośrednio lub pośrednio na wniosek Zarządu („Osoby Uprawnione”).
Osoby Uprawnione będą miały prawo do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, 384.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,25 zł każda w
trzech równych transzach, o łącznej wartości nominalnej 96.000,00 zł, wyemitowanych w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Akcje”). Termin do objęcia akcji Serii B upływa z
dniem 31 grudnia 2013 roku.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego AC S.A. zostało zarejestrowane postanowieniem
Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
31 maja 2010 roku.
W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka wyemitowała 384.000 warrantów
subskrypcyjnych („Warranty”) uprawniających do objęcia akcji Spółki Serii B. Każdy Warrant uprawniać
będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3,375 zł każda.
Cel finansowy został określony jako osiągnięcie przez Spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku
brutto powiększonego o amortyzację z wyłączeniem przychodów i kosztów związanych z otrzymaniem
dotacji UE na dofinansowanie zakupu środków trwałych, a także z wyłączeniem kosztów związanych z
wyceną Programu Motywacyjnego, w wysokości odpowiednio:
27.400.000,- złotych za rok 2010,
30.140.000,- złotych za rok 2011,
33.154.000,- złotych za rok 2012.
Osoby Uprawnione są zobowiązane do niezbywania Akcji przed upływem 24 miesięcy od daty ich
objęcia, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej AC S.A.
Kontrolę nad realizacją programu sprawuje Rada Nadzorcza.

4. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
Ograniczenia wynikające ze Statutu
Obrót Akcjami naszej Spółki jest wolny. Statut nie przewiduje ograniczenia w zakresie ich zbywania.
Ograniczenia wynikające z Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010-2012
Akcje na okaziciela serii B, które zostały wyemitowane w celu realizacji przez Spółkę programu
motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, nie mogą być zbyte przed upływem 24 miesięcy od
daty ich objęcia („lock –up”), bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej AC SA, przy czym Rada
Nadzorcza AC SA nie odmówi bezzasadnie udzielenia zgody na taką transakcję zbycia Akcji, w
szczególności jeżeli nie będzie to miało negatywnego wpływu na interesy dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki. W przypadku złamania zakazu zbywania Akcji Osoba Uprawniona zapłaci AC SA
karę umowną w wysokości równej 300% wartości akcji w cenie emisyjnej jakie objął w Programie.
Ograniczenie to ma na celu związanie osób kluczowych dla Spółki poprzez zapewnienie tym osobom
wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki.
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5. Zarząd i Rada Nadzorcza AC S.A.
Zarząd AC S.A.
Skład osobowy Zarządu na 31 grudnia 2011 roku:
− Katarzyna Rutkowska – Prezes Zarządu od sierpnia 2008 r., (Wiceprezes Zarządu od grudnia 2007
r. do lipca 2008 r.)
− Mariusz Łosiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych – od grudnia 2009 r.
− Józef Tyborowski – Wiceprezes ds. Handlowych – od sierpnia 2008 r.
W ciągu ostatniego roku obrotowego nie zaszły zmiany w składzie osobowym Zarządu.
Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 Statutu, Zarząd składa się z jednego lub większej liczby
członków. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu
powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się
na okres wspólnej kadencji.
Kompetencje i zasady pracy Zarządu AC S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
− Statut Spółki AC S.A. (dostępny na stronie internetowej Spółki),
− Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki),
− Kodeks spółek handlowych.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie
sprawy Spółki niezastrzeżone przez niniejszy Statut oraz przepisy prawa do kompetencji Rady
Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Zakres działania Zarządu obejmuje w szczególności:
a) określanie strategii oraz głównych celów działania Spółki, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i ich
wdrażanie i realizacja,
b) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób
trzecich,
c) ustalanie zasad, trybu oraz podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu,
d) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Spółki,
e) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących stosunki w przedsiębiorstwie Spółki,
w szczególności wszelkiego rodzaju regulaminów, instrukcji służbowych, zarządzeń, decyzji,
procedur i innych przepisów normujących działalność w przedsiębiorstwie Spółki,
f) dokonywanie wszelkich czynności rejestrowych wymaganych przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych, jak i innymi aktami prawnymi,
g) prowadzenie księgowości Spółki, przyjmowanie zasad obiegu dokumentów i planu kont,
h) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
i) przydzielanie pracownikom stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia w
oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulaminy,
j) sporządzanie planów techniczno – ekonomicznych i finansowych,
k) przyjmowanie projektów inwestycyjnych oraz podejmowanie decyzji o ich uruchomieniu,
l) występowanie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady
Nadzorczej,
m) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
n) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
o) proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywanie projektów uchwał,
p) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej
oraz Walnego Zgromadzenia,
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q) sporządzanie sprawozdania finansowego oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki za
rok obrotowy i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,
r) udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej,
s) umieszczanie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
t) składanie w sądzie rejestrowym rocznego sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta,
u) ogłaszanie sprawozdania finansowego.
Zarządowi AC S.A. nie przysługują szczególne prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej
reprezentowania upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek
Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami
prawa lub Statutu naszej Spółki wymagana jest zgoda innych organów naszej Spółki.
Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego
powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w
sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Członkowie Zarządu są obowiązani informować również Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów
w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
Każdy z członków Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec naszej Spółki i uchylać się od
działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji
dotyczącej przedmiotu działalności naszej Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi
bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez naszą Spółkę.
Rada Nadzorcza AC S.A.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:
– Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Artur Jarosław Laskowski – Członek Rady Nadzorczej,
– Tomasz Marek Krysztofiak – Członek Rady Nadzorczej,
– Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej.
W ciągu roku obrotowego nie zaszły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej poza
powierzeniem 10.03.2011 r. Panu Piotrowi Laskowskiemu funkcji Przewodniczącego w miejsce
Wiceprzewodniczącego oraz powierzenia Panu Anatolowi Timoszukowi funkcji Wiceprzewodniczącego
w miejsce Przewodniczącego.
Rada Nadzorcza nie powołała żadnego komitetu.
Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej AC S.A. określone zostały w następujących
dokumentach:
− Statut Spółki AC S.A. (dostępny na stronie internetowej Spółki),
− Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki),
− Kodeks spółek handlowych.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru
członków Rady, określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
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Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 członków niezależnych.
Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie
poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien
podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach
dotyczących spółki.
Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady
Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno
być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może jednakże dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich
członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, o ile
przepisy KSH nie przewidują surowszych wymagań.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równości
głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy
wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i staje się wiążąca
po jej podpisaniu przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Rada Nadzorcza prowadzi stały, kompleksowy nadzór działalności gospodarczej Spółki we wszelkich
dziedzinach jej działalności.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków lub całego składu
Zarządu,
c) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego
wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
d) ocena sprawozdania finansowego naszej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności naszej Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w lit.
(d) i (e),
g) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Spółki,
h) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,
i) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,
j) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne
Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
k) ustalanie lub zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz
uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz,
m) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie
Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów,
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n) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez naszą Spółkę nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości,
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez naszą Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z
podmiotem powiązanym z naszą Spółką,
p) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny
sytuacji naszej Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem,
q) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raz w roku oceny swojej
pracy,
r) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w
swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę
niezależności jego opinii i sądów,
b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady
Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki.
Wynagrodzenia, nagrody i korzyści członków organów Spółki
Informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu finansowym w Nocie 48.
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu oraz w oparciu o zawarte
umowy o pracę (wiceprezesi) lub umowę cywilnoprawną (prezes). Okres wypowiedzenia tych umów
wynosi 3 miesiące.
Nie istnieją umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

6. Zasady zmiany statutu
Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i następuje w formie uchwały.
Statut AC S.A. nie przewiduje szczególnych postanowień regulujących zmiany Statutu, w tym zakresie
Spółka stosuje przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

7. Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny
jest na stronie internetowej Spółki.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza innymi sprawami określonymi w bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) podział zysków albo pokrycie strat oraz przeznaczenie utworzonych przez Spółkę funduszy,
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) zmiana Statutu Spółki,
e) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów
subskrypcyjnych,
f) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego,
g) powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
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h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
i) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6
miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym powyżej, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie
Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za
wskazane.
Walne Zgromadzenia odbywają się w Białymstoku albo w Warszawie.
Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu,
podpisaną przez Zarząd. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Emitenta na okres trzech dni
poprzedzających odbycie Walnego Zgromadzenia.
Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca podpisy osób
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w
przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne
lub jednostki organizacyjne – także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie.
Listę podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego
Zgromadzenia. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w
szczególności pełnomocnictwa składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. W Walnym
Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia wszyscy akcjonariusze, przy czym jedna akcja daje prawo do
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Statut nie musi określać wszystkich praw, przywilejów i
ograniczeń związanych z akcjami. W zakresie nieokreślonym Statutem stosuje się obowiązujące
przepisy, w szczególności KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 7 Statutu wszystkie akcje
naszej Spółki są akcjami na okaziciela i nie są z nimi związane przywileje lub ograniczenia inne niż
przewidziane w przepisach prawa.
Statut przewiduje następujące prawa związane z akcjami określone w Statucie o charakterze
korporacyjnym:
− prawo do złożenia pisemnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego. Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze powinni złożyć do
naszego Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
− prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.

8. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki
W 2011 r. nie nastąpiły istotne zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. Warto
jednakże podkreślić, iż w 2011 r. AC stała się spółką publiczną. W dniu 11 sierpnia 2011 r. akcje AC
zadebiutowały na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

9. Audytor
Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i jego
wynagrodzeniu znajduje się w sprawozdaniu finansowym w Nocie 51.
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PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imię i nazwisko

Stanowisko

28.02.2012 r.

Katarzyna Rutkowska

Prezes Zarządu

28.02.2012 r.

Józef Tyborowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych

28.02.2012 r.

Mariusz Łosiewicz

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych

Podpis
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