
Informacja Zarządu Quantum software S.A. dotycząca niestosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW (29-07-2021) 

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności 

obejmującą: 

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i 

zagadnienia zrównoważonego rozwoju; 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Ze względu na charakter działalności Spółki oraz jej skalę potencjalny wpływ na zagadnienia 

środowiskowe, w tym zmiany klimatu, jest pomijalny. Od strony środowiskowej działalność można 

scharakteryzować jako typową działalność biurową. Wszelkie kwestie w zakresie odbioru i utylizacji 

odpadów są ujęte w ramach umów najmu, których stroną jest Spółka lub zleceń pomocniczych (np. 

odbiór zużytej elektroniki), które nie są elementem strategii Spółki.  

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań 

mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania 

praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie stosuje tej zasady ze względu na to, że nie zatrudnia pracowników. Spółka przestrzega 

jednak wszelkie przepisy zakazujące jakiejkolwiek dyskryminacji bez względu na jej przyczynę. Strategia 

Spółki uwzględnia konieczność budowania dobrych relacji z klientami i kontrahentami. 

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii 

biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej 

strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz 

postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. 

Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Zasada nie jest w pełni stosowana. Spółka w celu należytej komunikacji z interesariuszami zamieszcza 

na swojej stronie internetowej wszelkie niezbędne informacje. Postępy w realizacji strategii 

biznesowej, określane za pomocą mierników finansowych i niefinansowych są przedstawiane w 

raportach bieżących i okresowych. Spółka nie uwzględnia w swojej strategii biznesowej obszaru ESG z 

przyczyn podanych w komentarzu do zasady 1.3.1. 

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy 

uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie uwzględnia w procesach decyzyjnych w Spółce i w podmiotach jej grupy kwestii z obszaru 

ESG z przyczyn podanych w komentarzu do zasady 1.3.1. 

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, 

obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z 

uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać 



informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z 

prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest 

doprowadzenie do równości. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Z przyczyn podanych w komentarzu do zasady 1.3.2. Spółka nie prowadzi tego typu statystyk. 

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie 

kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych 

itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, 

informacja zawiera zestawienie tych wydatków. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka ze względu na niewielką skalę tego rodzaju działań, nie publikuje ponoszonej przez nią i jej grupę 

wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, 

związków zawodowych itp. 

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w 

przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, 

zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli 

mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, 

wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność 

spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd 

spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie stosuje tej zasady z uwagi na koszty tego rodzaju przedsięwzięć relacji do wyników 

finansowych Spółki , niemniej jednak Spółka pozostaje w kontakcie z akcjonariuszami i inwestorami w 

tym m.in. udzielając odpowiedzi na kierowane do Spółki pytania, organizując indywidualne spotkania 

z zainteresowanymi, czy też poprzez organizację corocznej ogólnodostępnej konferencji o nazwie 

TRENDOWNIA. 

ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą 

odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i 

kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna 

wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania 

realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia 

różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 

30%.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie opracowała oficjalnego dokumentu dotyczącego polityki różnorodności wobec zarządu oraz 

rady nadzorczej. W decyzjach kadrowych Spółka kieruje się bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, 

które wyrażają się poprzez uwzględnianie posiadanego przez kandydatów doświadczenia 

zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia. Takie czynniki, jak wiek i płeć kandydata lub 

przynależność do jakiejkolwiek większości lub mniejszości nie stanowią wyznacznika w powyższym 

zakresie. W Spółce funkcjonuje Polityka różnorodności przyjęta przez Zarząd dotycząca ogółu 



organizacji Spółki, jednak nie przewiduje ona udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie 

niższym niż 30%. 

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 

powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających 

różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości 

określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce 

różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Zgodnie z wyjaśnieniami do zasady 2.1. Spółka nie wprowadziła polityki różnorodności wskazanej w tej 

zasadzie.. Skład osobowy Rady Nadzorczej spółki jest wynikiem decyzji podejmowanych przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś ustalanie składu osobowego Zarządu spółki należy do kompetencji 

Rady Nadzorczej spółki. Organy te kierują się bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, które wyrażają 

się poprzez uwzględnianie posiadanego przez kandydatów odpowiedniego doświadczenia 

zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia.  

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i 

przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. 

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:  

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją 

na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje 

wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności 

operacyjnej;  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Zasada jest częściowo stosowana, lecz sprawozdanie Rady Nadzorczej nie jest tak rozbudowane. 

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5; 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie stosuje tej zasady, bowiem zakres i skala tych wydatków jest znikoma. 

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady 

nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Zasada nie jest stosowana, jako że Spółka nie stosuje zasady 2.1. 

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE 

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego 

kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi 

międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, 

w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada 

nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba 

powołania takiej osoby. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 



Rada nadzorcza i komitet audytu, dokonują oceny czy istnieje potrzeba powołania audytora. 

Dotychczas funkcja audytu wewnętrznego była realizowana w sposób określony w wyjaśnieniach do 

zasad 3.1 i 3.2. Raz do roku osoby odpowiedzialne za system kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem przedkładają zarządowi i radzie nadzorczej sprawozdanie z rocznej oceny funkcjonowania w 

spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W ocenie Spółki system ten odpowiada 

zasadom proporcjonalności i adekwatności w stosunku do indywidualnych potrzeb, mierzonych przede 

wszystkim wielkością przedsiębiorstwa i rodzajem oraz skalą prowadzonej działalności Spółki. 

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku 

wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności 

funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim 

sprawozdaniem. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Ocena tej skuteczności jest przedstawiana przez Zarząd w ramach informacji przedstawianych Radzie 

Nadzorczej, lecz nie ma w tym zakresie sporządzanego odpowiedniego sprawozdania. 

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 

dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd 

funkcji audytu wewnętrznego. 

Nie dotyczy. 

Nie dotyczy, bowiem Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80. 

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce 

oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla 

przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka obecnie nie stosuje tej zasady. Spółka dotychczas nie otrzymała zgłoszeń ze strony akcjonariuszy 

jeśli chodzi o ich oczekiwania względem przeprowadzania walnego zgromadzenia akcjonariuszy przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przebieg obrad jest transmitowany w czasie 

rzeczywistym, a retransmisja jest możliwa do odtworzenia na stronie internetowej Spółki. Z przebiegu 

obrad sporządzany jest protokół notarialny, który następnie publikowany jest w formie raportu 

bieżącego. Ponadto Spółka zapewnia możliwość udziału mediów w obradach walnego zgromadzenia. 

Spółka umożliwia wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocnika. 

WYNAGRODZENIA 

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady 

nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w 

szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w 

tych komitetach. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 



Zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Quantum software SA" przysługuje 

wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady, w wysokości określonej przez walne 

zgromadzenie. Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu pełnienia przez członków rady 

nadzorczej funkcji w radzie, jak i działających w jej ramach komitetach. W ocenie Zarządu, powyższe 

zasady wynagradzania członków rady nadzorczej zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie. 

 


