
Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Quantum software S.A. 

za 2015 rok 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego  § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych  

w związku z uchwałą nr 1013/2007 zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 w spawie określenia 

zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez spółki 

giełdowe Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości niniejsze 

oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego ze zbioru ”DOBRE 

PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW” w okresie od dnia 01-01-2015 do dnia 

przekazania rocznego Raportu za 2015 rok.   

 

I . Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Quantum software SA. 

 

Spółka Quantum software S.A. w roku 2015 podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego 

zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, będącym załącznikiem 

do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, zmienionym następującymi 

uchwałami Rady Giełdy: nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, nr 15/1282/2011 z dnia 31 

sierpnia 2011 roku, nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku oraz nr 19/1307/2012 z 

dnia 21 listopada 2012 roku. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. Spółka Quantum software S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego 

zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwalonych 

Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 13 października 2015 roku, obowiązującemu od 1 stycznia 2016 roku. 

 

Powyższe dokumenty zostały przygotowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

i udostępnione w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na specjalnej stronie 

Internetowej poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem http://corp-

gov.gpw.pl. 

 

Oświadczenie Spółki zawiera wskazanie w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk GPW 

zarówno w brzmieniu obowiązującym w roku 2015, jak również w odniesieniu do nowych regulacji 

od daty ich wejścia w życie do dnia złożenia niniejszego oświadczenia. 

 

http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/


II. Wskazanie zakresu w jakim spółka Quantum software S.A. odstąpiła od postanowień, 

o których  mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego 

odstąpienia. 

 

Spółka dokłada wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w ww. 

dokumencie, starając się na każdym etapie swojego funkcjonowania realizować wszystkie 

rekomendacje dotyczące dobrych praktyk Spółek Giełdowych oraz zalecenia kierowane do 

zarządów, rad nadzorczych oraz akcjonariuszy. 

 

Jeśli chodzi o część I i zawarte w niej rekomendacje ogólne, to Spółka spełnia wskazane w nich 

wymagania. W zakresie zasad szczególnych komentarza wymaga następująca kwestia. 

Jako że zmiany weszły w życie stosunkowo niedawno, Spółka jest w trakcie wdrażania zmian w 

zakresie prezentacji informacji na stronie internetowej.  

Na chwilę obecną trwają prace nad spełnieniem rekomendacji szczególnych w zakresie punktów: 

I.Z.1.3., I.Z.1.7, I.Z.1.8, I.Z.1.9, I.Z.1.11, I.Z.1.15. 

Wyjaśnienia wymaga ponadto, że Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych 

wraz z informacją o ich realizacji, wobec czego informacje te nie znajdą się na stronie internetowej 

Spółki zgodnie z zaleceniem szczególnym I.Z.1.10. 

W Spółce brak jest reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, co zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z zaleceniem 

I.Z.1.11 wraz z pozostałymi zmianami witryny. 

 

W zakresie zalecenia szczególnego I.Z.1.15 Spółka wyjaśnia, że w Spółce wyboru osób do Rady 

Nadzorczej i Zarządu dokonują odpowiednio Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza, biorąc pod 

uwagę kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów. Czynniki takie jak płeć i wiek nie są 

brane pod uwagę przy wyborze osób do organów Spółki. Władze Spółki uważają, że takie podejście 

zapewnia dobór najwłaściwszych osób do wykonania funkcji zarządu i nadzoru. 

 

W zakresie pozostałych zasad i rekomendacji zawartych w częściach I, II, III, IV, V i VI Dobrych 

Praktyk obowiązujących od 1 stycznie 2016 r. Spółka co do zasady stosuje się do wszystkich z nich.  

 

W odniesieniu do zasad zawartych w częściach II, III i IV Dobrych Praktyk obowiązujących Spółkę 

w roku 2015, dla których stosuje się regułę „comply or explain”, Spółka w 2015 roku co do zasady 

stosowała się do wszystkich z nich. Niemniej jednak, Spółka naruszyła zasadę określoną w części 



II punkt 1 podpunkt 2a) zalecającą coroczne zamieszczanie w czwartym kwartale na korporacyjnej 

stronie internetowej informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i radzie 

nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat.  

Określenie składu Rady Nadzorczej jest suwerenną decyzją akcjonariuszy Spółki, którzy przy 

powoływaniu ostatniego składu Rady Nadzorczej nie zdecydowali o powołaniu w jej skład kobiet. 

Podstawowymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje nadzorcze są kompetencje oraz 

umiejętności kandydata gwarantujące zdolność należytego sprawowania powierzanej mu funkcji. 

Stąd też nie jest przestrzegane zalecenie z pkt. I.9 oraz nie są przekazywane informacje, o których 

mowa w pkt. II.1.2a (Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady w konsekwencji odstąpienia od 

stosowania zasady I.9). 

 

Spółka naruszyła zasadę określoną w części II punkt 1 podpunkt 5) zalecającą w przypadku, gdy 

wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie, zamieszczanie na korporacyjnej 

stronie internetowej udostępnionych spółce uzasadnień kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady 

nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi 

oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 

 

Zgodnie z dotychczasową praktyką kandydatury do Rady Nadzorczej przedstawione zostały 

bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym Spółka nie otrzymała wcześniej od 

akcjonariuszy informacji odnośnie kandydatur i ich uzasadnienia. 

 

III. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych  i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 

Zarząd jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie 

sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i 

publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia 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. 

 

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej jest 

zautomatyzowany i oparty na skonsolidowanym systemie finansowo – księgowym Quantum. 



Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom 

operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Zarząd i 

wyższe rangą kierownictwo nadzoruje poszczególne obszary działalności, procesy i produkty. 

Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie, działanie i monitorowanie skutecznego i 

wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i kontrolę ponoszonego ryzyka.  

Jednym z podstawowych elementów kontroli w procesie przygotowywania sprawozdań 

finansowych Spółki jest weryfikacja przeprowadzona przez niezależnych biegłych rewidentów. 

Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest spośród niezależnych podmiotów, gwarantujących 

wysoki standard usług oraz niezależność. W Spółce wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada 

Nadzorcza. Do zadań niezależnego audytora należą w szczególności: przegląd półrocznych 

jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badanie rocznych 

jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Niezależność biegłego rewidenta 

jest fundamentalna dla zapewnienia prawidłowości badania ksiąg. 

 

Ponadto, sprawozdanie finansowe podlega formalnemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez organ 

nadzorujący, którym jest Rada Nadzorcza. Na mocy art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości, do obowiązków Rady Nadzorczej należy zapewnienie, aby sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania określone prawem, a Rada 

Nadzorcza realizuje ten obowiązek, wykorzystując w tym celu kompetencje wynikające z przepisów 

prawa oraz statutu Spółki. Jest to kolejny poziom kontroli sprawowany przez niezależny organ, 

zapewniający prawidłowość i rzetelność informacji prezentowanych w jednostkowym i 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego w Spółce jest Komitet 

Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu nadzoruje proces 

sprawozdawczości finansowej, w celu zapewnienia równowagi, przejrzystości i integralności 

informacji finansowych. W skład Komitetu Audytu wchodzi pięciu członków Rady Nadzorczej, z 

których dwóch spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6. 

 

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do wielkości i profilu 

ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki i jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla 

działalności Quantum jest realizowane w sposób adekwatny i skuteczny. 

 



IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 

akcji wraz ze wskazaniem 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. 

 

Wg wiedzy Spółki na dzień 18 marca 2016 roku, dzień publikacji raportu rocznego, Minvesta sp. z 

o.o. z siedzibą w Krakowie posiada 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, 

które stanowią łącznie 45,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 

wykonywania 1 350 842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spök, co stanowi 60,56% udziału w 

ogólnej liczbie głosów, oraz jest właścicielem 222 979 akcji na okaziciela serii B Spółki, które 

stanowią łącznie 15,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 

222 979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% udziału w ogólnej liczbie 

głosów.  

 

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. 

 

Spółka posiada akcje imienne uprzywilejowane co do głosu serii A, które nie są przedmiotem 

dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Akcje imienne serii A są akcjami 

uprzywilejowanymi w taki sposób, iż jednej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki. Akcje serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie 

istnieją ograniczenia w zakresie ich zbywania.  

 

Posiadacze akcji imiennych serii A spółki, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w 

stosunku do spółki na dzień publikacji raportu rocznego: 

Akcjonariusz Liczba akcji serii A i ich 

struktura 

Liczba głosów na WZA z 

akcji serii A i ich struktura 

„MINVESTA” Sp. z o.o.  

675 421      (90,05 %) 

 

1 350 842 (90,05 %) 

Tomasz Hatala 28 181     (3,76 %)   56 362 (3,76 %) 

Bogusław Ożóg 19 150     (2,56%)     38 300 (2,56%) 

Marek Jędra    6 384     (0,85 %)      12 768 (0,85 %) 

Robert Dykacz  11 832     (1,58 %) 23 664 (1,58 %) 



Tomasz Mnich  2 648     (0,35%) 5 296 (0,35%) 

Tomasz Polończyk   6 384     (0,85 %) 12 768 (0,85 %) 

Ogólna liczba akcji serii A 

spółki i głosów z nimi 

związanych 

 

750 000      (100 %) 

 

1 500 000 (100%) 

 

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak 

ograniczenie 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 związane z papierami wartościowymi 

są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

 

Emitent nie wyemitował akcji, z którymi byłyby związane wyżej wymienione ograniczenia. 

 

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych emitenta. 

 

Emitent nie wyemitował papierów wartościowych, z którymi byłyby związane ograniczenia w 

ich przenoszeniu. 

 

VIII.  Opis zasad zmiany statutu Emitenta 

 

Do zmiany statutu konieczna jest uchwała walnego zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów 

i wpis do rejestru przedsiębiorców. 

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

 

Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.  

Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. Zarząd składa się z 1-5 członków, liczbę członków Zarządu 

ustala Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty 

Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem jest 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 

Zarządu. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Do składania 

oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. 



Do kompetencji Zarządu należą wszystkie inne sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia 

i Rady Nadzorczej. 

Decyzje Zarządu mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały 

Zarządu przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Zasady działania Zarządu określające w 

szczególności rodzaj spraw wymagających jego uchwały, określi Regulamin uchwalony przez Radę 

Nadzorczą. Zarząd wykonuje i prowadzi dokumentację czynności organizacyjnych dokonywanych 

przez Spółkę, w szczególności: 

- dokonuje wszelkich wynikających z obowiązujących przepisów prawa czynności 

rejestrowych; 

- dokonuje wymaganych prawem i Statutem Spółki ogłoszeń w sposób w nich określony; 

- zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i prowadzi dokumentację związana ze 

zwołaniem i przebiegiem zgromadzeń; 

- prowadzi księgę akcyjną; 

- przechowuje protokoły Rady Nadzorczej; 

- udziela Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyczerpujących 

wyjaśnień dotyczących Spółki; 

- sporządzenie sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; 

- przygotowanie projektu podziału zysku lub sposobu pokrycia straty za rok obrotowy; 

- ustalanie i ogłaszanie terminu wypłaty dywidendy; 

- prowadzanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów; 

 

Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach każdego Walnego Zgromadzenia oraz udzielają 

merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, 

członkowie Zarządu zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej uczestniczą w tym posiedzeniu z prawem zabierania głosu w kwestiach będących w 

porządku obrad posiedzenia. 

Decyzje dotyczące emisji lub wykupu akcji Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia 

Spółki. 

Zgodnie z Art. XIII Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez 

emisje nowych akcji. Statut Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej. Akcje nowych 

emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela i mogą być pokrywane gotówka lub aportami. 

Akcje są niepodzielne. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji w odcinkach zbiorowych. 



Akcje opatrzone będą pieczęcią Spółki i podpisem Zarządu. Podpis Zarządu może być 

mechanicznie odtwarzany. W przypadku powstania prawa współwłasności akcji, współwłaściciele 

wykonują swoje uprawnienia poprzez jednego z nich lub poprzez wspólnego przedstawiciela, na 

podstawie stosownego upoważnienia.  

 

X. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz  opis praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z 
regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile 
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa. 

Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U.09.13.69), Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmienionego w dniu 18 

maja 2010 roku uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się do 30 czerwca każdego roku 

kalendarzowego.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

żądanie Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 

kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub w Warszawie. 

Informacja o zwołaniu WZA przekazywana jest w formie raportu bieżącego oraz komunikatu 

zamieszczanego na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej 

na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie o walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej informacje o których nowa  w art. 

4022 ksh. 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają  sprawy dot.: 

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z 

działalności spółki za rok ubiegły 

2. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

3. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 

4. powołanie ewentualnych likwidatorów,  

5. ewentualne wyłączenie całości lub części zysku od podziału,  

6. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej.  

 



WZA podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, w szczególności w 

przepisach kodeksu spółek handlowych, regulaminu WZA oraz Statucie. Z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, uchwały zapadają 

zwykła większością głosów. Zgodnie ze Statutem, uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, WZA podejmuje większością 75% 

głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej 

rozpatrzenie. Uchwały WZA są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza. 

Uchwały WZA mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w Kodeksie 

spółek handlowych. 

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

wynikające z zarejestrowanych akcji, osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie 

lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Przedstawiciele akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, powinni 

posiadać aktualne wyciągi z właściwego rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, 

wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się 

pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Pełnomocnictwo do 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci 

elektronicznej winno zostać przesłane na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Spółki jako 

właściwy do kontaktów dla inwestorów w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed obradami 

walnego zgromadzenia do uczestnictwa w których takie pełnomocnictwo umocowuje. Każda akcja 

imienna serii A Spółki uprawnia do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

natomiast akcje serii B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja serii B, serii C lub serii 

D  uprawnia do wykonania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w 

walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście 

dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 

jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje 

na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 



akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub 

firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o 

zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 

stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu.  

 

Każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania  odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. 

Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym 

Zgromadzeniem. 

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę 

obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby 

akcji Spółki, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. 

Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia. Na podstawie art. 410 § 2, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału 

zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być 

sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. 

Zgodnie ze Statutem Spółki akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, 

przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału. Zarząd jest upoważniony 

do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody 

Rady Nadzorczej. 

 

XI Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz 

opis działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów. 

 

Na dzień 31.12.2015 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

 

Prezes Zarządu   Tomasz Hatala  

Wiceprezes Zarządu  Bogusław Ożóg 

Wiceprezes Zarządu  Marek Jędra 

Członek Zarządu  Tomasz Mnich 

 



Skład Zarządu nie uległ zmianie w ciągu 2015 r. Członkowie Zarządu zostali powołani na trzyletnią 

kadencję w dniu 15 marca 2013 roku. 

Szczegółowe zadania Zarządu Spółki określone są w Regulaminie Zarządu, który uchwala Zarząd 

i zatwierdza Rada Nadzorcza. 

 

Zasady działania Zarządu 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków 

Zarządu. 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie inne sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia 

i Rady Nadzorczej. 

Decyzje Zarządu mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały 

Zarządu przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Zasady działania Zarządu określające w 

szczególności rodzaj spraw wymagających jego uchwały, określi Regulamin uchwalony przez Radę 

Nadzorczą. Zarząd wykonuje i prowadzi dokumentację czynności organizacyjnych dokonywanych 

przez Spółkę, w szczególności: 

- dokonuje wszelkich wynikających z obowiązujących przepisów prawa czynności 

rejestrowych; 

- dokonuje wymaganych prawem i Statutem Spółki ogłoszeń w sposób w nich określony; 

- zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i prowadzi dokumentację związana ze 

zwołaniem i przebiegiem zgromadzeń; 

- prowadzi księgę akcyjną; 

- przechowuje protokoły Rady Nadzorczej; 

- udziela Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyczerpujących 

wyjaśnień dotyczących Spółki; 

- sporządzenie sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; 

- przygotowanie projektu podziału zysku lub sposobu pokrycia straty za rok obrotowy; 

- ustalanie i ogłaszanie terminu wypłaty dywidendy; 

- prowadzanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów; 

 

 

 

 



Na dzień 31.12.2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej   Leopold Kutyła 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  Tomasz Polończyk 

Członek Rady Nadzorczej    Henryk Gaertner 

Członek Rady Nadzorczej    Andrzej Ruciński 

Członek Rady Nadzorczej    Marcin Buczkowski 

 

Zasady działania Rady Nadzorczej 

 

Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony Regulamin Rady Nadzorczej Quantum software 

S.A. oraz Statut Spółki. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków 

wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W przypadku 

wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji 

nowy Przewodniczący lub Członek Rady wybierany jest na jego miejsce tylko do zakończenia 

kadencji pozostałych Członków Rady. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno 

spełniać kryteria niezależnego członka rady. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

- ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat 

- Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których 

mowa w punkcie 1 powyżej, 

- zezwolenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości, 

- zezwolenie na nabywanie udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach, na przejęcia i na 

tworzenie innych podmiotów gospodarczych, 

- udzielenie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi 

lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz,  

- rozpatrzenie innych spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie, 

- udzielenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury, 

- dokonywanie, na wniosek Zarządu, wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki. 



Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka 

Rady, bądź na wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością 

głosów. Rada nie może podjąć uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad chyba, że 

obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu. Członkowie Rady Nadzorczej 

mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 

innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej 

mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

 

Na dzień 31.12.2015 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się 

następująco: 

 

Przewodniczący Komitetu   Leopold Kutyła 

Członek Komitetu    Tomasz Polończyk 

Członek Komitetu    Henryk Gaertner 

Członek Komitetu    Andrzej Ruciński 

Członek Komitetu    Marcin Buczkowski 

 

Zasady działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

W ramach Rady Nadzorczej Spółki działa Komitet Audytu zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 

roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorcze publicznym, który działa na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki Quantum software S.A. z dnia 17 maja 2012 roku w zakresie 

monitorowania:  

1) procesu sprawozdawczości finansowej;  

2) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;  

3) wykonywania czynności rewizji finansowej;  

4) niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych. 

 

W skład Komitetu Audytu wchodzi pięciu członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym przynajmniej 

jeden członek spełnia warunki niezależności w rozumieniu art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 Ustawy i posiada 



kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Komitet Audytu jest stałym 

komitetem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołuje w głosowaniu jawnym jednego ze 

wskazanych Członków Komitetu Audytu na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Rada 

Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Członka Komitetu Audytu z funkcji Przewodniczącego, 

pozostawiając go w składzie Komitetu Audytu i powierzyć tę funkcję innemu Członkowi Komitetu 

Audytu. Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje przez okres trwania kadencji Rady 

Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać poszczególnych Członków 

Komitetu Audytu także przed wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej. Odwołanie ze 

składu komitetu nie jest równoznaczne z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej. Mandat członka 

danego komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej. 

 

Komitet Audytu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 7 

maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 64). 

 

Komitet Audytu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia Komitetu 

Audytu odbywają się co najmniej przed opublikowaniem przez Spółkę na GPW rocznych, 

półrocznych oraz dwóch kwartalnych sprawozdań finansowych - za pierwszy oraz za trzeci kwartał.  

Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane przez jego Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub 

na wniosek członka Komitetu Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu na wniosek członka 

Komitetu Audytu lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona 

Komitetu Audytu, w szczególności posiadające wiadomości specjalne, a także Członków Zarządu 

i pracowników Spółki w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy 

będące przedmiotem obrad. Osoba taka powinna opuścić posiedzenie Komitetu, również na czas 

omawiania spraw dotyczących jej bezpośrednio, jak również na wniosek Członka Komitetu 

Audytu. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Przewodniczący sprawuje 

również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji 

dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń komitetu. 

 

 

 

 

 

 



Kraków, dn. 18.03.2016 r. 

 

 

Prezes Zarządu    Tomasz Hatala 

 

Wiceprezes Zarządu   Bogusław Ożóg 

 

Wiceprezes Zarządu   Marek Jędra 

 

Członek Zarządu    Tomasz Mnich 

 


