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EXOL S.A. 

KORPORACYJNEGO W 2018 ROKU ORAZ WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE TEKST 

 

Zbiór zasad stosowanych przez J D
W C2 i D do obrotu 

PCC EXOL w 
dniu 3 sierpnia 2012 r. na Gi

w Warszawie, 

opisanym w 

 

Regulamin 

przekazywanych informacji. 

Dobry

Nr 26/1413/2015 

z dnia  PCC EXOL 

wszystkich zasad i rekomendacji du korporacyjnego 
zawartych w ww. 

i uzasadnionymi  

 
zgodnie z 

II.Z.1, 

: 

 § 
i sprawy w 

sposób kolegialny, w  

wprowadzony formalny i 

formalnego i 

 
obszarów w 

 

I.Z.1.8. 

przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,  

: 

 formacie 

stronie internetowej i w 

anie ich przez odbiorców. 

II.Z.1. 

 sposób jednoznaczny 
i 

internetowej  

: 

 rmalny 

i 

 usystematyzowanego 
 

poszczególnych obszarów w 

 

III.Z.3. 

w ardach 

 

: 
 

 
 1100, 1110, 1111 i 1120, 

1130. 
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IV.Z.3. 

walnych zgromadzeniach.  

: 

 
 

 

IV.Z.12.  uczestnikom 

oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu 

zgromadzenie.  

: 
S

istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym 

przez system ESPI. 

VI.Z.2. 
 

biznesowymi i 
przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub 

a  

: 

 warranty 
warunkowo 

 uprawnia 
uczestnika do realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych po 

 

VI.Z.4. 

raport na temat polityki wynagrodze

najmniej: 

 

 

 mienne 

ze wskazaniem kluczowych 

prawnego o podobnym charakterze  

i  

 

 

o ich braku, 

 punktu 

widzenia realizacji jej celów, w 

 

ienia : 

 

wynagrodzenia oraz istotne zmiany, które w 

 

w iniejszej zasadzie.  

Tekst zbioru Dobrych 

: www.pcc-

exol.eu oraz www.pccinwestor.pl. 

  

http://www.pcc-exol.eu/
http://www.pcc-exol.eu/
http://www.pccinwestor.pl/
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System kontroli w procesie 

 

finansowych 
System  PCC EXOL 

w odniesieniu do procesu 
finansowych 

oparty jest n
odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie 

oraz skonsolidowanych 

PCC EXOL 

 Centrum Wspierania Biznesu Partner  Sp. z o.o.). 

kiem w procesie 
 

cechy stosowanych systemów):  

− 

PCC EXOL w kwestii ujaw
i wyceny zgodnie z 

Sprawozdaw  

− 

finansowych PCC EXOL oraz skonsolidowanych 

 
 

− 

PCC EXOL oraz skonsolidowanych 
  

 

− 

 oraz Komitet Audytu, 

− oraz Komitet 
Audytu  

− monitorowanie przez Komitet Audytu i 
 

− monitorowanie przez Komitet Audytu i 
 

− PCC 
EXOL oraz  

Grupy Ka  do zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie,  

− wspieranie Rady Nadzorczej przez Komitet Audytu w 
wykonywaniu jej statutowych obowi

nadzorczych. 

Rada Nadzorcza  
 Nadzorczej

posiada wie  

 zakresu 
 wymogami ustawy z 

dnia 11 maja 2017 r. widentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

-doradcze dla Rady Nadzorczej i 
 między innymi 

 

 

K

osób  
K PCC EXOL  484 374 akcje o 

imiennymi

ych w Warszawie. Akcje serii A, B i C1 
SE z siedzibą w Duisburgu 

 

 i 

ciowych w Warszawie.  
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 PCC EXOL. 

Nie istniej  adne ograniczenia w przenoszeniu praw 

 warrantów 

      

ciowym PCC EXOL jest PCC SE, który 
n 8 148 033 766 akcji PCC 

ych 85,83
ych 272 099 766 ów na Walnym Zgromadzeniu 

 w ogólnej licz

Walnym Zgromadzeniu (w tym wszystkie akcje serii A, B i C1).  

EXOL S.A.  

Zgromadzeniu, 

emisje nych 

 

Nadzorczej, która z 

 posiadanymi uprawnieniami, PCC SE 

PCC EXOL.  

iu 

 SE mo  sposób 
sprzeczny z 

akcjonariuszy. 

Wykres 1  

 

Tabela 1 Struktura akcjonariatu PCC EXOL S.A. na 31.12.2018  

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.]  kapitale Liczba  
na WZA 

PCC SE  

akcje uprzywilejowane 
A, B, C1 124 066 000 71,93% 248 132 000 83,67% 

PCC SE  

 
C2, D, E 23 967 766 13,90% 23 967 766 8,08% 

PCC SE razem  148 033 766 85,83% 272 099 766 91,75% 

Pozostali  
 

C2, D 24 450 608 14,18% 24 450 608 8,25% 

Razem  172 484 374 100% 296 550 374  100% 

 

86% PCC SE

14% Pozostali
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W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego tj. 
od dnia 20 marca 2018 roku nie 

 

 akcjonariusz 

 

, 

 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 

 

(uprawn

, 

podczas obrad walnego zgromadzenia.  

Ochronie interesów 
 

decyzji (np. pozbawienie prawa poboru, emisja obligacji 

  

zmiany w sposobie jej kontroli.  

Wed ug najlepszej wiedzy Sp ki nie istniej  tak e adne znane 
Sp ce umowy, w tym zawarte po dniu bilansowym, w wyniku 

których mog  w przysz o ci nast pi  zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i 

obligatariuszy, poza regulacjami wynikającymi z Programu 
Motywacyjnego wprowadzonego uchwałą WZA z dnia 10 

listopada 2015 r., zgodnie z którymi 165.227 imiennych 
warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, uprawnia do objęcia 

165 227 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 165 227 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 

1 akcji, zatem w sytuacji objęcia jakiejkolwiek akcji serii F przez 

osobę uprawnioną z ww. warrantów,  może dojść do zmiany w 
proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych 

akcjonariuszy.  

Tabela 2 Akcje .A. 

  

Osoba 

31.12.2018 31.12.2017 

Liczba akcji 
Nominalna 

 

kapitale 

 

Liczba akcji 
Nominalna 

 

kapitale 

 

 Rada Nadzorcza 
Waldemar 

Preussner za 

PCC SE 

148 033 766  148 033 766 85,83% 148 033 766  148 033 766 85,83% 

Klimkowski 
2 905 850 2 905 850 1,68% 2 905 850 2 905 850 1,68% 

  

 1 946 354 1 946 354 1,13% 1 946 354 1 946 354 1,13% 
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PCC EXOL: 
1. Waldemar Preussner: 

− 

rocznym PCC SE za rok 2017, opublikowanym na 

stronie https://www.pcc.eu/wp-
content/uploads/2018/07/pcc-group-annual-
report-2017.pdf , 

− 

50 ,  

2.  

− 99 902 akcje 
99 902  

− 27  

nominalnej 1 381 , 

3.  

− 165 
 227 akcji 

na okaziciela serii F o 

nominalnej 165  przy czym 1 warrant uprawnia 
, 

− j 107  

4.  

− 66 j 
66 635  

− 18 417  
nominalnej 920 , 

− 

 Php (peso 

 -

z tworzeniem podmiotów zagranicznych na 

Filipinach. 

 100 

zdematerializowanych nieuprzywilejowanych akcji PCC Rokita 
 100 

 

Od 2015 roku w PCC EXOL funkcjonuje program motywacyjny 
oparty na kapitale Emitenta, w zwi zku z wprowadzeniem 

systemu premiowego dla Prezesa Zarz du. Program ten zosta  
zaprezentowany w nocie 11.3 skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapita owej PCC EXOL za 2018 rok. W 
wyniku realizacji tego programu, w przysz o ci mog  nast pi  

zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. Rozliczenie za rok 2017 

zosta o przedstawione w pkt. 9.7. 

 

PCC EXOL nie posiada systemu kontroli akcji pracowniczych. 

EXOL 

przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

e lub 

 

 

 

Zasady zmiany Statutu
Z

Zgromadzenia i wymaga powzi

 

 
isu do 

 

  

https://www.pcc.eu/wp-content/uploads/2018/07/pcc-group-annual-report-2017.pdf
https://www.pcc.eu/wp-content/uploads/2018/07/pcc-group-annual-report-2017.pdf
https://www.pcc.eu/wp-content/uploads/2018/07/pcc-group-annual-report-2017.pdf
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Walne Zgromadzenie 

jego uprawnieniami reguluje Sta

-exol.eu w sekcjach: 

Korporacyjny.  

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo 

 

obrotowego.  

najmniej jedn  

wniosku. 

Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

handlowych lub Statut albo gdy uzna to za wskazane. 

 

− 

nia 

, 

− 

 

 

e 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

 

Walne Zgromadze

Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw 

 

Walnego Z

Zgromadzenie. 

 Zgromadzenia 

inaczej.  

organó

jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na 

Walnym Zgromadzeniu. 

Walne Z

Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy 

 przez 
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ród uprawnionych do 

akcjonariusza osoby prawnej) ma pra

ma p

 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w 

 w toku obrad 

 

na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono okr

tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana 

nie ograniczy Akcjonariuszowi wykonywania prawa do 

uczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

 

− 

finansowego za 

 

− 

 

− tworzenie i znoszenie funduszów celowych, 

− § 17 ust. 4 i 5 Statutu 

ustalanie ich wynagrodzenia, 

− 

 

− 

 

− umorzenie akcji, 

− emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem 
 

− 

i oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

− 

 

Zgromadzenia wyma

 

Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie 

 

Rada Nadzorcza 

 

nansowe 
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Nadzorczej.  

p

swego 

Nadzorczej i im przewodniczy. 

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

oraz Pana Roberta Pabicha.  

 

− Waldemar Preussner   

− -  

− Alfred Pelzer   

− Robert Pabich   

− Arkadiusz Szymanek   

-exol.eu w sekcjach: 

Korporacyjny.  

Kompetencje Rady Nadzorczej 

 

 innymi monitorowanie procesu 

p

z podmi
Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 
Ustawy o Ofercie Publicznej, w okresie gdy papiery 

do obrotu na rynku regulowanym. 

W ramach swoich obo

i 

 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne 

Zgromadzenie. 
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Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

l

 

nadzorczych. 

zakresie: 

− wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
 

− o Grupy 

dokumentami, jak i stanem faktycznym, oceny 

ego 

 

− f

Komitetu 

 

− w
 

− o

PLN. 

− o
przedmiotem Walnego Zgromadzenia. 

− w

. 

firmy audytorskiej UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. 

 

− 

dowym 

- 

 

− 

sprawozdania finansowego Grupy Kapita

okres 01.01.2019 r. - 
 

− badania rocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego PCC EXOL oraz skonsolidowanego 

wymaganym dla jednostek zainteresowania 

publicznego) za okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. oraz 
 

− badania rocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego PCC EXOL oraz skonsolidowanego 

i Finansowej (w zakresie 

wymaganym dla jednostek zainteresowania 

publicznego) za okres od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. oraz 

 

a jednostkowego oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

 

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej prezentowana 
jest w nocie 11.12 skonsolidowanego sprawozdania 

owej PCC EXOL za 2018 rok. 
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Komitet Audytu 

W Radzie Nadzorczej PCC EXOL od 2013 roku funkcjonuje 

Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 i 

 

icznie na 

-exol.eu w sekcjach: 

Korporacyjny. 

 

1) monitorowanie: 

 

 

audytorskiej; 

rew
gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego 

 

3) informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz 

audytu w procesie badania; 

e przez niego dozwolonych 

publicznego; 

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do 

przeprowadzania badania; 

nie, przez podmioty 

 

 

8) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji, o której 

politykami, o których mowa w pkt 5 i 6; 

jednostce zainteresowania publicznego. 

2018 r., 5 grudnia 2018 r.  

 w nim Pani Kamilla Spark. Dnia 

Audytu Pana Arkadiusza Szymanka oraz Pana Roberta 

Pabicha.  

 

− Robert Pabich   

− Arkadiusz Szymanek -  

− -  

rewidentach oraz w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 

komisji rady (nadzorczej). 

Robert Pabich 

-2014 

-2002), Ernst&Young (2002-

2003) oraz Deloitte (2003-
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 i 

 

stycznia 2018 roku. 

Arkadiusz Szymanek 

 

Arkadiusz Szymanek od 2010 r. jest profesorem 
nadzwyczajnym Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony 

ny jest 
od 1995 r. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Maszyn 

 

Prof. Arkadiusz Szymanek w okresie 2001-
kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony 

-2012 

Technologii Energetycznych 

okresie 2014-2016 Dyrektora Centrum Innowacji w Energetyce 

wie 

 

W latach 2004-

Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w Raciszynie. Od 2007 roku do chwili 

 

Prof. Arkadiusz Szymanek posiada dorobek naukowy w postaci 
ponad 120 publikacji naukowych jako autor monografii i autor 

wsp

Audytorów Energetycznych. 

Od 18.
w Radzie Nadzorczej PCC EXOL a od 20.12.2017 w Komitecie 

Nadzorczej w dniu 09.01.2018 i ponownie do Komitetu Audytu w 

dniu 19.01.2018. 

Klimkowski 

Publiczna. 

Projektu w PCC Rokita S.A. 

 

PCC EXOL. Tym 

 

 organizacje 

Chemicznego czy Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster 

II Forum Kampanii 

czy Forum Ekonomiczne w Krynicy).  

Od 26.03.2008 zasiada w Radzie Nadzorczej PCC EXOL a od 

31.03.2015 w Komitecie Audytu. 

 

Przed wyborem firmy a
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sprawozdanie finansowe Grupy Ka

 

− 

01.01.2018 r. - 30.06.2018 r., 

ego pakietu 

konsolidacyjnego ego  r.  

   

Komitet Audytu  
Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 

podmiotu uprawnionego do badania ustawowego dokonuje 

Rada Nadzorcza. P
firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie ustawowe 

niedyskryminacji, zasad etyki zawodowej oraz standardów 

ania, oraz 
przy poszanowaniu praw firm audytorskich umieszczonych w 

 

o badanie, Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej 

audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 

uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich, 
z

przypadku, gdy wybór firmy 

wskazanie firmy audytorskiej, której proponuje ponownie 

 

 

Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji, a 

 

Audytu oraz Rady Nadzorczej.  

 

okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa 

w okresie 

minimum dwóch lat.  

Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, 

zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa 
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lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu Komisji Nadzoru 

audytorskiej, o 

Nadzoru Audytowego. 

d

ci firmy audytorskiej. O 

A

badan

przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji 

finansowych lub opr

finansowej. 

 

badania sprawoz

(jednostkowych oraz skonsolidowanych) za 2018 i 2019 rok.  

 

− 

jednostek zainteresowania publicznego w danym 

kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm 

rewidentach, 

− 

zaproszonych firm audytorskich, która: 

− 

oraz Grupy  

− 

 

− 

 

− zgodnie z art. 16 us

wymogami, o których mowa w art. 130 ust. 2 i 3 ustawy o 
 

− 

przetargowej, co z

z procedury wyboru firmy audytorskiej w jednostce 

 

− p

przeprowadzania badania jednostkowych oraz 
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− ali ustalenia i 
wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym 

 

audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 

stron trz

 

 

 

Rada Nadzorcza na okres wspólnej trzyletniej kadencji.  

Zgromadzenie. 

 

− -  

− -  

internetow -exol.eu w sekcjach: Relacje 

Korporacyjny.  

 

Sp

 

Warszawie SA.  

z

nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej i prawnej 

 

  

 

 

i 

 

 

− umowy handlowej w ramach realizacji jej podstawowej 

d

obrotowym, 

− 

podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego 
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otu 

na rynku regulowanym oraz 

− 

 

 

 

 

Zgromadzenia. 

os
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

Op  

roku 2014 i od tego momentu jest jej formalnym 

e jako 

dyskryminacji w miejscu pracy.  

zau

 

PCC EXOL 

 

 

 

oraz jej kluczowych 
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Ogólna informacja  

 

- i 

unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Z Rady Nadzorczej 
oraz kluczowej kadry kierowniczej 

pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach 

i 

adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom 

 

Prezesa Za

 

 

 

 dniu 14 

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 
 

przy czym 1 warrant uprawni  akcji. Prezes 

 

liczbie 165 227 sztuk. Jedn -up 
i 

niezbywania bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej 
ie w ramach programu akcji 

przez okres 2 lat, licz

 od pierwszego dnia 

zaoferowania warrantów. 

puli warrantów subskrypcyjnych.  

Informacje na temat warunków i 
wynagro  

  

Z

prezentowana jest w nocie 11.11, skonsolidowanego 
spra

2018 rok oraz w nocie 9.11 jednostkowego sprawozdania 

finansowego. 

 

 ich braku 

W 2018 . 


