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Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwał ą nr 1013/2007 Zarz ądu GPW S.A. z dnia 

11 grudnia 2007r. Zarz ąd TRION S.A. przedstawia Raport w sprawie stosowani a zasad ładu 

korporacyjnego w TRION S.A.  

Raport niniejszy stanowi zał ącznik do jednostkowego raportu rocznego TRION S.A.        za 2007 

rok 

 

I. Przestrzegania zasad ładu korporacyjnego okre ślonych w „Dobrych praktykach w 

spółkach publicznych 2005”. 

 

Zarząd TRION S.A. oświadcza, Ŝe Spółka i  jej organy przestrzegały w roku 2007 przyjęte przez siebie 

zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”, z 

wyłączeniem zasady 19, 20.  

Nie zastosowane zasady to : 

Zasada nr 19 

Członek rady nadzorczej powinien posiadać naleŜyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz 

doświadczenie Ŝyciowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną 

ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. 

Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób 

umoŜliwiający dokonanie świadomego wyboru. 

Akcjonariusze uwaŜają, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje im prawo 
przedstawienia kandydata na członka rady nadzorczej. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe przy tym 
stosować subiektywne kryteria oceny, co ostatecznie  znajduje wyraz w głosowaniu nad konkretną 
kandydaturą. 
 
W związku z brakiem analogicznych postanowień  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, 
Spółka nie będzie dłuŜej naruszała tej zasady.  
 
 

Zasada nr 20 

 

 
b) Szczegółowe kryteria niezaleŜności powinien określać statut spółki, 
c) Bez zgody większości niezaleŜnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane 

uchwały w sprawach: 
a. świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane 

ze spółką na rzecz członków zarządu; 
b. wyraŜenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zaleŜny istotnej 

umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu 
oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 

c. wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
spółki. 

d)  w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby 
głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezaleŜnych członków, w tym 
niezaleŜnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. 

 
  
 
Obecnie w składzie  Rady Nadzorczej są niezaleŜni Członkowie Rady , co umoŜliwia właściwą  i 
efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup 
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akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki. Statut Spółki nie określa 
kryteriów niezaleŜności.  
 
W związku z brakiem analogicznych postanowień ( pkt b,c,d  ) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na GPW, Spółka nie będzie dłuŜej naruszała tej zasady.  
 

 

II. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i j ego zasadniczych uprawnie ń oraz praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. 

 

Walne Zgromadzenie jako najwyŜszy organ Spółki Akcyjnej TRAS – INTUR obraduje nad sprawami 

naleŜącymi na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu wyłącznie do jego właściwości, a jego 

uprawnienia są niezbywalne na inne organy spółki. Prawo głosowania na w Walnym Zgromadzeniu 

mają wyłącznie Akcjonariusze. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym i działa według zasad określonych w przepisach kodeksu spółek 

handlowych oraz w Statucie jako Zgromadzenie Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zasadniczo zapadają bezwzględną większością głosów. Wyjątki od 

tej zasady określają przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu. Za głosy oddane 

uwaŜa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Oprócz Kodeksu spółek handlowych kwestie 

związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Obrad 

Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki, która mieści się w 

Inowrocławiu lub w Warszawie. W Spółce przyjęto zasadę, iŜ Zwyczajne Walne Zgromadzenia 

zwoływane są w terminie umoŜliwiającym wzięcie udziału wszystkim uprawnionym i zainteresowanym 

akcjonariuszom. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia 

uzasadnienie zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku, bądź zwraca się o 

przedstawienie takiego uzasadnienia w przypadku, gdy Ŝądanie zwołania pochodzi od innego 

uprawnionego podmiotu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajny. 

Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego regulaminu. Do 

obowiązków Przewodniczącego naleŜy stwierdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał, czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem obrad, 

kierowanie pracą personelu pomocniczego, ścisłe przestrzeganie porządku obrad, udzielanie głosu i 

odbieranie go, ostateczne redagowanie treści uchwał i wniosków, zarządzanie głosowań i sposobu 

liczenia głosów, ogłaszanie treści powziętej uchwały i wyniku głosowań. Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich 

akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności naduŜywaniu uprawnień przez 

uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych 

Projekty uchwał są przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd po zaopiniowaniu przez Radę 

Nadzorczą. Za wyjątkiem projektów uchwał, które winny być obligatoryjnie podjęte przez zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, projekty uchwał są prezentowane Zgromadzeniu wraz z uzasadnieniem. W 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów. Spółka dołoŜy 

starań aby obrad Walnych Zgromadzeń akcjonariuszy były transmitowane z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad oraz upubliczniać go na stronie internetowej. Wszystkie istotne 
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materiały na Walne Zgromadzenie są dostępne dla zainteresowanych akcjonariuszy co najmniej na 7 

dni przed terminem jego zwołania. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, chyba Ŝe ich 

uczestnictwo nie jest moŜliwe z waŜnych przyczyn. W takim przypadku uczestnikom Walnego 

Zgromadzenia przedstawiane są powody ich nieobecności. Biegły rewident jest zapraszany na obrady 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Walne Zgromadzenie posiada stabilny regulamin, określający 

szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin zawiera w szczególności 

postanowienia dotyczące wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej. 

Regulamin nie ulega częstym zmianom, a uchwalane zmiany wchodzą w Ŝycie począwszy od 

następnego Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek handlowych  postanowieniami Statutu do podstawowych 

kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy : 

  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za 
ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, 

 
2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a takŜe sposobie wykorzystania 

funduszy utworzonych z zysku, 
 

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich 
wynagradzania, 

 
4) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyŜszeniem i obniŜeniem kapitału akcyjnego oraz 

zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa, 
 

5) połączenie i przekształcenie Spółki, 
 

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
 

7) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, 
 

8) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa uŜytkowania, 
 

9) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, 
 

10)  inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzglednie  obowiązujących przepisów 
prawa naleŜą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:  

a) wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, 
 
b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyŜej osób, 

 
c) w sprawach osobistych, 
 
d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. 
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III. Skład osobowy i zasady działania organów zarz ądzających i nadzorczych Spółki TRION S.A.  

 

1. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza składa się z  co najmniej 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy na trzy letnią kadencję.  Członkowie Rady mogą być w kaŜdym razie odwołani uchwałą 

Walnego Zgromadzenia.   

 

W roku 2007 Rada Nadzorcza pracowała w nast ępującym składzie: 

Jarosław Bauc – Przewodniczący 

Henryk Drob – Wiceprzewodniczący 

Edward Szczytowski – Członek Rady Nadzorczej (złoŜył rezygnację ze skutkiem od dnia 27.12.2007 

roku) 

Anna Bera – Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Wareluk – Członek Rady Nadzorczej 

Robert Fałkowski – Członek Rady Nadzorczej (został powołany w dniu 27.12.2007 roku) 

 

Podstawową misją Rady Nadzorczej jest wykonywanie funkcji nadzorczej - Rada sprawuje stały 

nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. Rada ma prawo dokonywać kontroli 

kaŜdego działu Spółki, rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty. 

Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi               i wymienionymi 

w innych postanowieniach  statutu naleŜy: 

 
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a takŜe na jego wniosek – pozostałych 

członków Zarządu, 
 
2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak równieŜ 

reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu, 
 
3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu, 
 
4) wyraŜanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub 

uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz, 
 

5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
 

6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
Spółki. 

 

Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 

Rada uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania 

czynności. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący,              a w przypadku 

niemoŜności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie moŜe być zwołane przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.   Rada  posiada swój regulamin, który szczegółowo określa 

jej organizację i sposób wykonywania czynności.   Posiedzenie Rady Nadzorczej naleŜy równieŜ 

zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w 

ciągu dwóch tygodni od złoŜenia wniosku. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach 
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Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie 

sprzeciwi. 

W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte równieŜ w trybie obiegowym. 

Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim 

członkom Rady przez Przewodniczącego,  a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w powyŜszym trybie wymaga zgody 

wszystkich członków Rady na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte. , Uchwały Rady 

Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków Rady, przy czym za głosy oddane uwaŜane są głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. 

 

1.1. Komitet Audytorski 

W ramach Rady Nadzorczej Spółki TRION S.A. nie funkcjonuje komitet audytu. Kompetencje komitetu 

Rada Nadzorcza emitenta realizuje mając na względzie fakt, iŜ składa się z wymaganej przez prawo 

liczby członków  prowadząc prace i podejmując decyzje kolegialnie. 

Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iŜ 

wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje 

uzasadnienia. W Radzie Nadzorczej emitenta znajdują się członkowie posiadający odpowiednie 

kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. JednakŜe moŜliwe jest powołanie komitetu 

audytu  w razie potrzeby po przeprowadzeniu stosownych konsultacji gronie w Radzie Nadzorczej. 

 

 

2. Zarząd 

Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyŜej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów 

i pozostałych członków Zarządu. Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu na jego wniosek, 

powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Do reprezentowania Spółki, składania w jej 

imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, podpisywania dokumentów, umów  itp. upowaŜnieni 

są: 

a/ Prezes Zarządu- samodzielnie ,albo 

b/ dwóch członków Zarządu łącznie ,albo 

c/  jeden członek zarządu łącznie z prokurentem , albo 

d/  jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach     

     umocowania  . 

Zarząd pracuje wg  uchwalonego regulaminu Zarządu określającego organizację Zarządu i sposób 

prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres 

zwykłego zarządu. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością 

głosów obecnych, chyba Ŝe Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują 

surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa 

Zarządu. Zarząd moŜe podejmować uchwały równieŜ w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd 

uchwały  w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, 
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która ma być podjęta. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza. 

 

 

W 2007 roku Zarz ąd pracował w nast ępującym składzie: 

Marek Grzona – Prezes Zarządu ( od 1. 10.2007 roku ) 

Paweł Puszczyński – Członek Zarządu 

Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu ( do 18.12.2007 roku ) 

Jan Mazur – Prezes Zarządu ( do 1.10.2007 roku ) 

Jacek Gołębiowski – Członek Zarządu ( do 23.02.2007 roku ) 

Wiktor Strach – Członek Zarządu ( do 23.05.2007 roku ) 

 

  

Zarząd działa we wszystkich sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych organów, a w 

szczególności: 

a) nadzoruje i kontroluje pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa, 

b) podejmuje czynności związane z promocją Spółki, 

c) dba o najwyŜszą jakość sprzedawanych przez Spółkę towarów i usług, 

d) czuwa nad naleŜytym przestrzeganiem norm i przepisów prawnych we wszystkich 

gałęziach przedsiębiorstwa, 

e) nadzoruje proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 

f) kontroluje gospodarkę materiałową oraz gospodarowanie środkami trwałymi w 

przedsiębiorstwie, 

g) decyduje o kierunkach rozwoju Spółki, 

h) dokonuje wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z realizacja celów 

Spółki. 

 

Kompetencje poszczególnych członków Zarządu określone są w Regulaminie Organizacyjnym oraz 

regulacjach dotyczących funkcjonowania ich obszarów wprowadzonych przez Zarząd.  

  

IV. Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce sys temów kontroli wewn ętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz ądzania sprawozda ń finansowych. 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w ramach Pionu Ekonomiczno – 

Administracyjnego jako jeden z kluczowych elementów zgodności z normami Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej.     

W TRION S.A. działa System zarządzania obejmujący system kontroli wewnętrznej i system 

zarządzania ryzykiem. Celem systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje: mechanizmy kontroli 

ryzyka, badanie zgodności działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt 

wewnętrzny, jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniające się do zapewnienia: 

♦ skuteczności i wydajności działania, 
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♦ wiarygodność i sprawozdawczości finansowej, 

♦ zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 

Kontroli tej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych. Kontrola ta polega na 

monitorowaniu, badaniu i ocenie, w sposób niezaleŜny i obiektywny, adekwatności i skuteczności 

systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Spółką, w tym skuteczności 

zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Spółki. W Radzie Nadzorczej zasiadają Członkowie 

niezaleŜni co sprawia, Ŝe posiada status organu gwarantującego autonomię i bezstronność działania. 

Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych 

audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są 

przekazywane okresowo Radzie Nadzorczej.      

  

  

  

  


