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OŚWIADCZENIE PCC EXOL S.A. O STOSOWANIU ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO W 2021 ROKU ORAZ WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE TEKST 
ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY 

Zbiór zasad stosowanych przez Jednostkę Dominującą
Od dnia debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie w 2012 roku PCC EXOL S.A. stosuje zasady ładu 
korporacyjnego wyrażone w dokumencie Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”), z wyłączeniami 
opisanymi w Informacjach na temat stanu stosowania przez 
spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW i Oświadczeniach Spółki 
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku.  

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała zbiór zasad ładu 
korporacyjnego opisany w „Dobrych Praktykach Spółek 
Notowanych na GPW 2016”, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 
r. Natomiast od dnia 1 lipca 2021 r. Spółka stosuje zasady ładu 
korporacyjnego określone w „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie w tym samym 
dniu. Spółka w dniu 30 lipca 2021 roku z przekazała na GPW 
oraz do wiadomości publicznej Informację na temat stanu 
stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w 
Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w tym 
informacje o niestosowaniu wybranych zasad ładu 
korporacyjnego, podając uzasadnienie odstąpienia od 
stosowania tych zasad.  

Do dnia 30 czerwca 2021 roku Spółka stosowała Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2016 z następującymi 
wyłączeniami: 

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy 
członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, 

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka nie stosuje zasady. Zgodnie z art. 371 § 1 kodeksu spółek 
handlowych w spółce akcyjnej zarząd prowadzi sprawy w 
sposób kolegialny, w związku z czym w Spółce nie został 
wprowadzony formalny i zamknięty podział 
odpowiedzialności i zadań pomiędzy członków zarządu, jak 
również jego schemat. W ocenie Zarządu Spółki brak 
formalnego i usystematyzowanego podziału 
odpowiedzialności i zadań w ramach poszczególnych 
obszarów w Zarządzie Spółki nie ma wpływu na zarządzanie 
Spółką. 

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za 
ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym 
przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,  

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka zamieszcza zestawienia danych finansowych spółki za 
ostatnie 5 lat działalności, jednak nie w formacie 

umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich 
odbiorców.  

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o 
ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 
5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka nie publikuje prognoz finansowych 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów 
giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej 
strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej 
w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę 
powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, 
jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub 
charakter i zakres prowadzonej działalności.  

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Wyjaśnienia Spółki: 
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych 
WIG20 lub mWIG40. 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne 
obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu 
powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny 
i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie 
internetowej spółki.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka nie stosuje zasady wyrażonej w II. Z. 1. Dobrych Praktyk. 
Zgodnie z art. 371 § 1 kodeksu spółek handlowych w spółce 
akcyjnej zarząd prowadzi sprawy w sposób kolegialny, w 
związku z czym w Spółce nie został wprowadzony formalny 
i zamknięty podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy 
członków zarządu, jak również jego schemat. W ocenie 
Zarządu Spółki brak formalnego i usystematyzowanego 
podziału odpowiedzialności i zadań w ramach 
poszczególnych obszarów w Zarządzie Spółki nie ma wpływu 
na zarządzanie Spółką. 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu 
wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację 
jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone 
w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach 
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  
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Wyjaśnienia Spółki: 
Zasada nie jest stosowana ze względu na nie stosowanie 
wszystkich standardów określonych w międzynarodowych 
standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę 
akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, 
o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 
niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego 
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w 
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w 
szczególności poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach 
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad 
walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż 
miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa 
głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Wyjaśnienia Spółki: 
Obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych 
zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację 
praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają 
interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, 
stąd Spółka aktualnie nie prowadzi transmisji z obrad Walnego 
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, jak również dwustronnej 
komunikacji w czasie rzeczywistym. 

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery 
wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem 
obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach 
różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń 
korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie 
akcjonariusza następowała w tych samych terminach we 
wszystkich krajach, w których są one notowane. 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Wyjaśnienia Spółki: 
Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie są 
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych 
rynkach) czy też w ramach różnych systemów prawnych 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę 
akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną 
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym. 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

 
 

Wyjaśnienia Spółki: 
Obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych 
zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację 
praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają 
interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, 
stąd Spółka aktualnie nie prowadzi transmisji z obrad Walnego 
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na 
walnych zgromadzeniach.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa mediów na 
walnych zgromadzenia. Spółka zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wyczerpująco i rzetelnie realizuje obowiązki 
informacyjne spółek giełdowych oraz prowadzi intensywną 
politykę informacyjną.  

IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom 
zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki 
oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne 
zgromadzenie.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Materiały 
przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na 
stronie internetowej Spółki, a wyniki finansowe Spółki oraz inne 
istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym 
podlegające zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie są 
dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia ich publikacji 
przez system ESPI. 

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw 
wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma 
zastosowanie zasada II.Z.7. 

Rekomendacja nie dotyczy Spółki. 

Wyjaśnienia Spółki: 
W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw 
wynagrodzeń 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i 
kluczowych menedżerów z długookresowymi celami 
biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy 
przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub 
innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, 
a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Wyjaśnienia Spółki: 
W Spółce obecnie nie funkcjonuje program motywacyjny opcji 
lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki dla 
obecnych członków zarządu lub kluczowych menadżerów.   

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia 
raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co 
najmniej: 
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1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu 
wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia 
każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne 
składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych 
parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia 
i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku 
prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki 
i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym 
członkom zarządu i kluczowym menedżerom 
pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku 
obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację 
o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu 
widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i 
stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wyjaśnienia Spółki: 
Obecnie Spółka nie przedstawia raportu na temat polityki 
wynagrodzeń w zakresie określonym w niniejszej zasadzie tj. 
raportu stanowiącego element sprawozdania z działalności. 
W raportach z działalności Spółka przedstawia ogólną 
informację na temat przyjętego w Spółce systemu 
wynagrodzeń oraz warunków i wysokości wynagrodzenia 
każdego z członków zarządu w danym roku obrotowym, w 
podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia oraz 
istotne zmiany, które w ciągu ostatniego roku obrotowego 
nastąpiły w polityce wynagrodzeń lub informację o ich braku. 

Zgodnie z obowiązkami wprowadzonymi w ramach zmian do 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Spółka posiada Politykę Wynagrodzeń przyjętą 
przez Walne Zgromadzanie. Z wykonania tej polityki Rada 
Nadzorcza Spółki sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniach, 
które następnie zostanie przedłożono do zaopiniowania 
Walnemu Zgromadzeniu.  

 

 

Od dnia 1 lipca 2021 roku Spółka stosuje Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2021 z następującymi wyłączeniami.  

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.:  

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka rozważa skompilowanie informacji i działań 
prowadzonych w ramach strategii w obszarze ESG oraz ich 
prezentację na swojej stronie internetowej. 

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;  

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka rozważa skompilowanie informacji wyjaśniających, w 
jaki sposób w procesach decyzyjnych uwzględniane są 
kwestie związane ze zmianą klimatu. 

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.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka przeanalizuje dostępne dane i rozważy ich prezentację 
w wyżej opisanym zakresie w przyszłości. 

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.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Zasada nie jest stosowana z uwagi na to, że wartość 
ponoszonych wydatków na wspieranie kultury, sportu, 
instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, 
związków zawodowych itp. nie jest istotną pozycją kosztów 
spółki ani jej grupy. 

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%.   
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Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka posiada politykę różnorodności zatwierdzoną przez 
Zarząd, która umożliwia wybór zapewniający różnorodność 
władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów szczególnie w 
obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia 
zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim 
wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do 
pełnienia określonej funkcji. Jednak polityka różnorodności 
spółki nie została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i Walne 
Zgromadzenie oraz nie zawiera wszystkich elementów 
opisanych w ww. zasadzie. Również obecnie w organach spółki 
nie jest spełnione kryterium różnorodności płci. 

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.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków 
zarządu lub rady nadzorczej spółki mają możliwość dokonania 
wyboru zapewniającego wszechstronność i różnorodność, 
szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i 
doświadczenia zawodowego. Jednak obecnie nie osiągnięto 
docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości 
określonego na poziomie nie niższym niż 30%. 

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

Wyjaśnienia Spółki: 
Zasada nie jest stosowana ze względu na niestosowanie przez 
spółkę zasady 1.5. 

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.   

Wyjaśnienia Spółki: 
Zasada nie jest stosowana ze względu na niestosowanie przez 
spółkę zasady 2.1. 

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i 
compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu 
członkowi zarządu.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem podlega 
bezpośrednio prezesowi zarządu. Jednak nadzór nad 
zgodnością z prawem poszczególnych jednostek 
organizacyjnych spółki jest sprawowany przez osoby 
odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane 
przez obsługę prawną i audytorów. System ten funkcjonuje w 

oparciu o zapisy wewnętrznych aktów normatywnych oraz 
ogólne zasady prawne. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem oraz 
compliance mają zapewnioną możliwość raportowania 
bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega 
organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie 
przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu 
rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.   

Wyjaśnienia Spółki: 
Zasada nie jest stosowana, ponieważ w spółce nie powołano 
osoby kierującej audytem wewnętrznym. Mimo braku 
wskazania jednej osoby, spółka w ramach rozproszonej 
formuły realizuje funkcje związane z audytem wewnętrznym, 
stąd audyt ten jest realizowany przez osoby znajdujące się w 
różnych miejscach struktury organizacyjnej oraz poza nią, nie 
zawsze podlegające bezpośrednio prezesowi zarządu.  

Osoby odpowiedzialne za audyt wewnętrzny mają 
zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady 
Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. 

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.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Nie zidentyfikowano potrzeby organizowania walnych 
zgromadzeń umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-
walne). Obowiązujące w spółce zasady udziału w walnych 
zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację 
praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają 
interesy wszystkich akcjonariuszy. 

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję 
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Obowiązujące w spółce zasady udziału w walnych 
zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację 
praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają 
interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, 
stąd spółka aktualnie nie prowadzi transmisji z obrad Walnego 
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Jednak niezwłocznie po 
zakończeniu posiedzenia treść uchwał podjętych przez Walne 
Zgromadzenie oraz zapis audio z obrad Walnego 
Zgromadzenia są udostępniane na stronie internetowej spółki. 

4.4.  Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność 
na walnych zgromadzeniach.  
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Wyjaśnienia Spółki: 
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa mediów na 
walnych zgromadzenia. Spółka zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wyczerpująco i rzetelnie realizuje obowiązki 
informacyjne spółek giełdowych oraz prowadzi politykę 
informacyjną adekwatną do prowadzonej działalności. 
Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia treść uchwał 
podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz zapis audio z obrad 
Walnego Zgromadzenia są udostępniane na stronie 
internetowej spółki. 

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w 
obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za 
pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji 
elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie 
umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw 
będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje 
uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki 
finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym 
niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym 
podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. 
Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku 
obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami 
wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego 
roku.   

Wyjaśnienia Spółki: 
Członkowie organów spółki biorą udział w obradach Walnego 
Zgromadzenia w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się 
na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego 
zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 
Natomiast Zarząd nie prezentuje podczas zwyczajnego 
walnego zgromadzenia wyników spółki oraz innych informacji 
dotyczących sprawozdania finansowego. 

Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Materiały 
przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na 
stronie internetowej Spółki, a wyniki finansowe Spółki oraz inne 
istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, 
podlegające zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie, są 
dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia ich publikacji 
przez system ESPI.  

Co istotne, niezwłocznie po publikacji sprawozdania 
finansowego a przed terminem zwyczajnego walnego 
zgromadzenia Zarząd podejmuje starania w celu 
zorganizowania otwartych spotkań z inwestorami oraz 
interesariuszami spółki, w ramach których prezentowane są 
wyniki finansowe oraz inne istotne informacje. Podczas tych 
spotkań możliwe jest zadawanie pytań dotyczące wszystkich 
obszarów działalności spółki. 

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest 
program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu 
opcji winna być uzależniona od spełnienia przez 
uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry 
wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów 
finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, 
a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub 
rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu 
uchwalania programu.  

Wyjaśnienia Spółki: 
W spółce nie funkcjonuje program motywacyjny oparty o 
program opcji menadżerskich. Na chwilę obecną spółka nie 
może zagwarantować stosowania tej zasady w przypadku 
decyzji o wprowadzeniu takiego programu. 

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.  

Wyjaśnienia Spółki: 
Zasada jest stosowana częściowo. Wynagrodzenie członków 
rady nadzorczej nie jest uzależnione od liczby posiedzeń. 
Obecnie członkowie rady, w szczególności komitetu audytu, 
nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za pracę w 
komitetach. 

 

Tekst zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 jest 
dostępny publicznie na stronie internetowej Spółki: 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 wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie 
sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych 
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem PCC EXOL 
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
oparty jest na przejrzystym podziale zadań i obowiązków osób 
odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie 
sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PCC EXOL 
(zadania te świadczone są na rzecz PCC EXOL przez firmę 
zewnętrzną – Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o.). 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie 
sprawozdawczości finansowej przebiega poprzez (główne 
cechy stosowanych systemów):  

− weryfikację stosowania jednolitej polityki 
sprawozdawczości w PCC EXOL w kwestii ujawnień, ujęcia 
i wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 

− procedurę opiniowania i zatwierdzania sprawozdań 
finansowych PCC EXOL oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PCC EXOL 
przez Głównego Księgowego, 

− przegląd lub badanie półrocznych oraz badanie rocznych 
sprawozdań PCC EXOL oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PCC EXOL 
przez niezależnego audytora, 

− monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 
oraz procesu skuteczności systemów kontroli 
wewnętrznej i audytu wewnętrznego przez Radę 
Nadzorczą oraz Komitet Audytu, 

− monitorowanie przez Radę Nadzorczą oraz Komitet 
Audytu wykonywania czynności rewizji finansowej,  

− monitorowanie przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą 
obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem,  

− monitorowanie przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą 
niezależności biegłego rewidenta, 

− przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych PCC 
EXOL oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Grupy Kapitałowej PCC EXOL do zatwierdzenia przez 
Walne Zgromadzenie,  

− wspieranie Rady Nadzorczej przez Komitet Audytu w 
wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i 
nadzorczych. 

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie trzech 
Członków Rady Nadzorczej, spośród których minimum połowa, 
w tym Przewodniczący Komitetu, spełnia kryteria 
niezależności, zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, oraz przynajmniej jeden z członków 
posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych, jak również przynajmniej 
jeden z członków posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 
branży, w której działa Spółka, zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komitet Audytu pełni 
stałe funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej i 
jest powoływany między innymi w celu zwiększenia 
efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności 
nadzorczych w zakresie badania prawidłowości 
sprawozdawczości finansowej, efektywności systemu kontroli 
wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu 
zarządzania ryzykiem. 

Kapitał zakładowy, znaczący akcjonariusze, akcje bedące w posiadaniu 
osób zarządzających oraz nadzorujących PCC EXOL
Kapitał zakładowy PCC EXOL na dzień publikacji raportu dzieli 
się na 173 475 735 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje 
serii A, B, C1 i E są zdematerializowanymi akcjami imiennymi, 
nienotowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Akcje serii A, B i C1 należą do PCC Chemicals i są to 
akcje uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą 
z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje 
serii E, również należące do PCC Chemicals, są akcjami 
imiennymi zwykłymi. Akcje serii C2, D i F są akcjami zwykłymi 
na okaziciela i są notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  

Nie istnieją żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 
dla żadnej z akcji Spółki PCC EXOL. 

Nie istnieją żadne ograniczenia w przenoszeniu praw 
własności wyemitowanych przez Spółkę papierów 
wartościowych, przy czym 660 908 imiennych warrantów 
subskrypcyjnych Spółki serii A, objętych 17 maja 2021 roku, 
zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego 
wprowadzonego uchwałą WZA z dnia 10 listopada 2015 r., może 
zostać zbyte lub obciążone w drodze czynności prawnej 
wyłącznie na rzecz PCC EXOL. 

Akcjonariuszem większościowym PCC EXOL jest PCC 
Chemicals, który na dzień 8 listopada 2021 roku posiadał 
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150 988 026 akcje PCC EXOL, stanowiące 87,04% udziału 
w kapitale zakładowym oraz dające 275 054 026 głosy na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,44% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (w tym 
wszystkie akcje serii A, B, C1 i E).  

PCC Chemicals jest podmiotem zorganizowanym na prawie 
niemieckim, w całości i wyłącznie kontrolowanym przez PCC 
SE, a w szczególności 100% udziałów w kapitale zakładowym 
PCC Chemicals jest własnością PCC SE. Właścicielem 
wszystkich akcji PCC SE jest Waldemar Preussner i tym samym 
faktycznie sprawuje kontrolę nad PCC EXOL. 

PCC Chemicals posiadając większość głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, może wywierać istotny wpływ na decyzje w 
zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych dotyczących 
funkcjonowania Spółki, takich jak zmiana Statutu, 
podwyższenia czy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 

emisje obligacji zamiennych, wypłaty dywidendy i innych 
czynności, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 
wymagają większości głosów (zwykłej lub kwalifikowanej) na 
Walnym Zgromadzeniu. PCC Chemicals posiada również 
wystarczającą liczbę głosów do powoływania członków Rady 
Nadzorczej, która z kolei powołuje wszystkich członków 
Zarządu. W związku z posiadanymi uprawnieniami, 
PCC Chemicals posiada zdolność do sprawowania znaczącej 
kontroli nad działalnością PCC EXOL.  

W związku z tym istnieje ryzyko, że przy wykonywaniu 
uprawnień korporacyjnych, PCC Chemicals może działać 
w sposób sprzeczny z interesami Spółki, Grupy Kapitałowej lub 
innych akcjonariuszy. 

 

 

Tabela 1 Struktura akcjonariatu PCC EXOL S.A. na dzień  9 marca 2022 r. 

Akcjonariusz Seria 
Liczba akcji 

[szt.] 
Udział w kapitale Liczba głosów 

Udział głosów 
na WZA 

PCC Chemicals GmbH  
akcje uprzywilejowane 

A, B, C1 124 066 000 71,52% 248 132 000 83,39% 

PCC Chemicals GmbH  
akcje zwykłe 

C2, D, E 26 922 026 15,52% 26 922 026 9,05% 

PCC Chemicals GmbH 
razem* 

 150 988 026 87,04% 275 054 026 92,44% 

Pozostali  
akcje zwykłe 

C2, D, F 22 487 709 12,96% 22 487 709 7,56% 

Razem  173 475 735 100% 297 541 735  100% 

 
W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego 
tj. od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia publikacji niniejszego 
raportu nie zaszły żadne zmiany w strukturze własności 
pakietów akcji.  

Na dzień publikacji raportu Spółka nie posiada informacji, aby 
w grupie pozostałych akcjonariuszy, poza PCC, był 
akcjonariusz przekraczający próg 5% ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariuszom mniejszościowym przysługują prawa 
określone w obowiązujących przepisach, służące 
zapobieganiu nadużywaniu kontroli takie jak: uprawnienie do 
wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami (uprawnienie przysługujące 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału 
zakładowego), uprawnienie żądania zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 
zgromadzenia (uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego), prawo sprawdzenia listy obecności przez 
wybraną w tym celu komisję (na wniosek akcjonariuszy 
reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego), prawo 
zgłaszania przed terminem walnego zgromadzenia projektów 

uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad walnego zgromadzenia, lub spraw, które mają być 
wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia 
(uprawnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 
kapitału zakładowego) oraz przysługujące każdemu 
akcjonariuszowi prawo zgłaszania projektów uchwał, 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
podczas obrad walnego zgromadzenia.  

Ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych służy 
również określona w przepisach kwalifikowana większość 
głosów do podjęcia określonych decyzji przez walne 
zgromadzenie lub określone kworum niezbędne dla podjęcia 
decyzji (np. pozbawienie prawa poboru, emisja obligacji 
zamiennych i z prawem pierwszeństwa, zmiana statutu, 
umorzenie akcji, zbycie przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części, rozwiązanie Spółki).  

Według najlepszej wiedzy Spółki nie istnieją żadne ustalenia, 
których realizacja mogłaby w późniejszej dacie spowodować 
zmiany w sposobie jej kontroli.  

Według najlepszej wiedzy Spółki nie istnieją także żadne znane 
Spółce umowy, w tym zawarte po dniu bilansowym, w wyniku 
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których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i 
obligatariuszy, poza regulacjami wynikającymi z Programu 
Motywacyjnego wprowadzonego uchwałą WZ z dnia 10 

listopada 2015 r., opisanymi w pkt 10.7 niniejszego raportu i 
poniżej. 

 

Tabela 2 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PCC EXOL S.A. na dzień 8 listopada 2021  

Osoba 
08.11.2021 

Liczba akcji [szt.] 
Nominalna wartość  

akcji w zł 
Udział w kapitale zakład. 

 Rada Nadzorcza 

Waldemar Preussner za pośrednictwem 
PCC Chemicals oraz PCC SE 

150 988 026 150 988 026 87,04% 

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

Mirosław Siwirski  826 634 826 634 0,48% 

 Zarząd 

Rafał Zdon 1 946 354 1 946 354 1,12% 

 

Tabela 3 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PCC EXOL S.A. na dzień 9 marca 2022  

Osoba 
09.03.2022 

Liczba akcji [szt.] 
Nominalna wartość  

akcji w zł 
Udział w kapitale zakład. 

 Rada Nadzorcza 

Waldemar Preussner za pośrednictwem 
PCC Chemicals oraz PCC SE 

150 988 026 150 988 026 87,04% 

Wiesław Klimkowski 3 080 122 3 080 122 1,78% 

Mirosław Siwirski  826 634 826 634 0,48% 

 Zarząd 

Rafał Zdon 2 117 828 2 117 828 1,22% 

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego 
tj. od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia publikacji niniejszego 
raportu zaszły zmiany w ilości akcji posiadanych przez osoby 
zarządzające i nadzorujące Spółką, w związku z zakupami akcji 
przez Pana Wiesława Klimkowskiego i Pana Rafała Zdona. 

Ponadto osoby zarządzające i nadzorujące Spółką posiadają 
akcje i udziały w następujących podmiotach powiązanych z 
PCC EXOL: 

1. Waldemar Preussner: 
− za pośrednictwem PCC Chemicals i PCC SE posiada 

akcje i udziały w spółkach z Grupy PCC, wykazanych 
w sprawozdaniu rocznym PCC SE za rok 2020, 
opublikowanym na stronie https://www.pcc.eu/wp-
content/uploads/2021/05/PCC-Konzern-
Geschaeftsbericht-2020_web.pdf 

− posiada 25 udziałów w spółce Brama Pomorza Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku, o wartości nominalnej 
50 000 zł,  

2. Wiesław Klimkowski posiada: 

− 99 902 akcje PCC Rokita S.A. o wartości nominalnej 
99 902 zł; 

− 27 626 udziałów PCC MCAA Sp. z o.o. o wartości 
nominalnej 1 381 300 zł, 

3. Mirosław Siwirski posiada: 

− 219 akcji PCC Rokita S.A. o wartości nominalnej 219 zł; 

4. Rafał Zdon posiada: 

− 66 635 akcji PCC Rokita S.A. o wartości nominalnej 
66 635 zł;  

− 18 417 udziałów PCC MCAA Sp. z o.o., o wartości 
nominalnej 920 850 zł. 

Spółka wskazuje informacyjnie, że dzieci będące na 
utrzymaniu Waldemara Preussnera posiadają łącznie 3 100 
zdematerializowanych nieuprzywilejowanych akcji PCC Rokita 
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(na wspólnym rachunku), o łącznej wartości nominalnej 3 100 
złotych. 

Na dzień publikacji raportu Mirosław Siwirski posiada 660 908 
imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, 
uprawniających do objęcia 660 908 akcji zwykłych Spółki na 
okaziciela serii F o wartości nominalnej 660 908 zł, przy czym 
1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji.  

W ramach V Roku Obrotowego Realizacji Programu 
Motywacyjnego tj. roku 2020, w dniu 29 kwietnia 2021 r. Spółka 
zaoferowała Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi 
Siwirskiemu pełniącemu do dnia 31 sierpnia 2020 r. funkcję 
Prezesa Zarządu Spółki objęcie 660 908 imiennych warrantów 
subskrypcyjnych Spółki serii A, wyemitowanych na podstawie 
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 
10 listopada 2015 r. uprawniających do objęcia 660 908 akcji 
zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł 
każda, przy czym 1 Warrant uprawnia do objęcia 1 Akcji. Na 
dzień publikacji raportu okresowego Pan Mirosław Siwirski nie 
podjął decyzji o objęciu warrantów. W dniu 17 maja 2021 r. Pan 
Mirosław Siwirski przyjął ofertę i objął wszystkie zaoferowane 
Warranty w liczbie 660 908 sztuk. W ramach umowy lock-up 
Prezes Zarządu zobowiązał się do niezbywania i nieobciążania 
warrantów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu innego niż 
Spółka, do niezamieniania warrantów na akcje przez okres 12 
miesięcy od daty ich przyznania oraz do niezbywania bez 
uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej żadnej z objętych 
przez siebie w ramach programu akcji przez okres 2 lat, licząc 
odrębnie dla każdej puli akcji, dla których objęcia będzie on 
uprawniony, od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym 
Spółka zobowiązana była do zaoferowania warrantów. 

W związku z tym, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku Pan Mirosław 
Siwirski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa w 
Zarządzie PCC EXOL S.A., zgodnie i pod warunkami określonymi 
w Programu Motywacyjnym, za rok 2020 zostały mu 
zaoferowane warranty wyłącznie w ilości przypadającej 

proporcjonalnie do ilości dni danego Roku Obrotowego 
Realizacji Programu, w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu.  

Ponadto w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w 
dniu 4 lutego 2021 r. Pan Mirosław Siwirski (pełniący od 30 
września 2020 r. funkcję Członek Rady Nadzorczej Spółki), złożył 
Spółce oświadczenie o objęciu 165 227 akcji zwykłych na 
okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie 
emisyjnej 1 zł każda w zamian za 165 227 warrantów 
otrzymanych od Spółki w dniu 22 maja 2019 r. Oświadczenie 
zostało złożone w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Motywacyjnego. Wydanie akcji,  ich 
rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego 
nastąpiły w dniu 1 kwietnia 2021 r.  

Na dzień publikacji niniejszego raportu Mirosław Siwirski 
posiada 660 907 imiennych warrantów subskrypcyjnych 
Spółki serii A, uprawniających do objęcia 660 907 akcji 
zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 
660 907 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji. 

Spółka oraz spółki z Grupy nie nabywały akcji ani udziałów 
własnych.  

PCC EXOL nie posiada systemu kontroli akcji pracowniczych. 

Nie istnieją umowy zawarte między spółkami Grupy PCC EXOL 
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.  

Nie istnieją żadne zobowiązania wynikające z emerytur i 
świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób 
zarządzających, nadzorujących oraz nie istnieją żadne 
zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami. 

Zasady zmiany Statutu
Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia i wymaga powzięcia uchwały większością 3/4 
głosów Walnego Zgromadzenia.   

Uchwały w przedmiocie zmian statutu zwiększających 
świadczenie akcjonariuszy lub uszczuplających prawa 

przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, 
wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.  
Uchwały w sprawie zmiany statutu wymagają wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców 
Sądowego.

Organy spółki dominującej
Walne Zgromadzenie 
Sposób działania Walnego Zgromadzenia PCC EXOL wraz z 
jego uprawnieniami reguluje Statut Spółki, Regulamin 
Walnego Zgromadzenia Spółki, a także przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. Dokumenty te dostępne są publicznie 
na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.eu w sekcjach: 
Relacje Inwestorskie, Spółka, a następnie w zakładce: Ład 

Korporacyjny. Od momentu dopuszczenia akcji Spółki do 
obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki 
pozostawać będą w tym obrocie, Walne Zgromadzenie 
respektuje zasady wynikające ze stosowanych przez Spółkę 
aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.  



10 
PCC EXOL S.A.  
Oświadczenie PCC EXOL S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 r. 
 

 

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo 
nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w 
Warszawie, Płocku lub we Wrocławiu.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w 
terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku 
obrotowego.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z 
własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co 
najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.  

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących 
przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, 
powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia 
wniosku. 

Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w 
przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w terminie określonym przez przepisy Kodeksu spółek 
handlowych lub Statut albo gdy uzna to za wskazane. 

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przysługuje również:  

Akcjonariuszom, reprezentującym jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez 
Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy. W takim 
wypadku funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
pełni osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy, 

Akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
Spółce. W takim wypadku akcjonariusze, zwołujący Walne 
Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie zwołuje się na co najmniej 26 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia przez ogłoszenie na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla 
przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w 
sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a 
nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego 
Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw 
w porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 
jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne 
Zgromadzenie. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez 
względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i liczbę 
reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy prawa lub Statutu 
Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia 
zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy 
Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią 
inaczej.  

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy 
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków 
organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie 
ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 
Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby 
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady 
Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy 
Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na 
Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby uprawnionej do 
jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez 
Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku 
i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez 
akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, 
posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z 
Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki każdy 
akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej 
niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. 
Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników 
Zgromadzenia trzyosobowe komisje, w tym „Komisję 
Skrutacyjną”. Każdy akcjonariusz (przedstawiciel 
akcjonariusza osoby prawnej) ma prawo kandydować do 
składu komisji oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną 
kandydaturę do składu komisji. Każdy akcjonariusz ma prawo 
zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. 
Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu 
ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych 
funkcji, w szczególności Akcjonariusz może zgłaszać swoją 
osobę. 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w 
szczególności) obejmuje prawo akcjonariusza do głosowania, 
zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad 
walnego Zgromadzenia oraz prawo zgłaszania sprzeciwów do 
uchwał Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki 
odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad 
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na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone 
sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest 
tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne 
Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie 
napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest 
oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego 
Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, 
zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki 
i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy 
tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana 
terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym 
samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany 
porządek obrad nie uległ zmianie. Przy czym odwołanie lub 
zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie uniemożliwi ani 
nie ograniczy Akcjonariuszowi wykonywania prawa do 
uczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w 
szczególności:  

− rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z 
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy, 

− powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty 
oraz udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków, 

− tworzenie i znoszenie funduszów celowych, 
− przy uwzględnieniu postanowień § 17 ust. 4 i 5 Statutu 

Spółki, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz 
ustalanie ich wynagrodzenia, 

− zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie 
kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu 
działalności Spółki, 

− połączenie, przekształcenie, podział Spółki,  
− likwidacja Spółki i wybór likwidatorów, 
− umorzenie akcji, 
− emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem 

pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, 
− zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego, 

− postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu 
zarządu albo nadzoru. 

Oprócz wyżej wymienionych kwestii, uchwały Walnego 
Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Statucie 
oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w 
szczególności o emisji lub wykupie akcji. 

Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie 
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym. 

 

Rada Nadzorcza 
Rada Nadzorcza PCC EXOL składa się z pięciu do siedmiu osób, 
powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja członków 
Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady 
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. 
Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem 
danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z 
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady 
Nadzorczej.  

Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, 
przy czym jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej 
wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci 
albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej 
pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały 
podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji 
powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje 
czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru 
członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej 
jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo 
do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z 
tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej 
nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na 
powyższych zasadach. Rada Nadzorcza wybiera ze swego 
grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady 
Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady 
Nadzorczej i im przewodniczy. 

W dniu 27 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w 
osobach: Pana Alfreda Pelzera, Pana Waldemara Franza 
Preussnera, Pana Wiesław Klimkowskiego, Pana Roberta 
Pabicha oraz Pana Arkadiusza Szymanka.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień publikacji raportu 
w skład Rady Nadzorczej PCC EXOL wchodzili: 

− Waldemar Preussner – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
− Wiesław Klimkowski – Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, 
− Alfred Pelzer – Członek Rady Nadzorczej, 
− Robert Pabich – Członek Rady Nadzorczej, 
− Arkadiusz Szymanek – Członek Rady Nadzorczej, 
− Mirosław Siwirski - Członek Rady Nadzorczej. 

Waldemar Preussner ukończył Uniwersytet w Bielefeld 
(Niemcy) na kierunku Ekonomia. Od października 1993 roku 
związany jest z Grupą PCC, początkowo jako właściciel i 
zarządzający Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft 
GmbH w Duisburgu (Niemcy). Po wydzieleniu z jej struktur w 
1998 roku spółki PCC AG (od 2007 roku PCC SE) objął funkcję 
Prezesa Zarządu. Waldemar Preussner jest jedynym 
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akcjonariuszem PCC SE i obecnie pełni funkcję 
Przewodniczącego Rady Administrującej PCC SE.  

Jest członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek z Grupy PCC, w 
tym PCC Rokita SA (Zastępca Przewodniczącego), PCC 
Consumer Products S.A. (Przewodniczący), PCC Synteza S.A., 
MCAA SE oraz jest członkiem Rad Nadzorczych w spółkach 
zależnych PCC Rokita SA, w tym distripark.com Sp. z o.o. i PCC 
Prodex Sp. z o.o.  

W 2009 r. podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i 
Gospodarczego w Krzyżowej został uhonorowany Polsko-
Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w 
rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. 

W Radzie Nadzorczej Spółki zasiada od 17 maja 2012 r. 

Wiesław Klimkowski wykształcenie wyższe uzyskał na 
Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji, 
kierunek Prawo oraz kierunek Zarządzanie, Administracja 
Publiczna. 

Z Grupą PCC związany od czerwca 1999 r. Początkowo 
pracował na stanowisku Kierownika Projektu w PCC Rokita S.A. 
W tej samej spółce, w 2002 roku objął stanowisko Dyrektora 
Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej, a 
od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu 
spółką chemiczną. W 2010 roku został powołany na stanowisko 
Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu spółki PCC Rokita 
S.A., będącej największą spółką chemiczną na Dolnym Śląsku 
i jedną z większych w Polsce.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż działalność spółki PCC EXOL 
do 2011 roku umiejscowiona była w strukturach spółki PCC 
Rokita S.A. i funkcjonowała jako jej wydzielony kompleks. W 2011 
roku wniesiono aportem zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A. do nowoutworzonej spółki 
PCC EXOL. Tym samym PCC EXOL S.A. rozpoczęła produkcję i 
sprzedaż środków powierzchniowo czynnych, kontynuując 
działalność prowadzoną od 50 lat w ramach PCC Rokita S.A.  

Pan Wiesław Klimkowski jest aktywnym uczestnikiem działań 
podejmowanych przez różne stowarzyszenia i organizacje 
działające w branży chemicznej (np. Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego czy Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster 
Chemiczny „Zielona Chemia”). Bierze aktywny udział w 
konferencjach organizowanych przez branżę chemiczną (np. 
II Forum Kampanii „Polska Chemia”, Kongres Polska Chemia 
czy Forum Ekonomiczne w Krynicy).  

Od 26 marca 2008 r. zasiada w Radzie Nadzorczej PCC EXOL. 

Alfred Pelzer wykształcenie wyższe uzyskał na Wyższych 
Studiach Zarządzania na Uniwersytecie w Siegen, Niemcy. 
Dodatkowe Studia Języka Rosyjskiego dla ekonomistów 
ukończył z tytułem doktora nauk ekonomicznych na Akademii 
Politechnicznej w Mińsku (obecnie Białoruski Narodowy 
Uniwersytet Techniczny), Białoruś.  

Od 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PCC AG (obecnie 
PCC SE). Od roku 2007 jest Dyrektorem Zarządzającym PCC SE 
oraz Wiceprezesem Rady Administrującej PCC SE.  

Dr Alfred Pelzer pełni funkcję Przewodniczącego Rad 
Nadzorczych wielu spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA., 
PCC Intermodal S.A., PCC Synteza S.A. i PCC IT S.A. oraz jest 
członkiem Rad Nadzorczych m.in. w PCC MCAA Sp. z o.o. 

W Radzie Nadzorczej Spółki zasiada od 17 maja 2012 r. 

Robert Pabich ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu w zakresie specjalizacji Zarządzanie finansami. W 
latach 2001-2014 pracował w działach audytu i doradztwa 
gospodarczego spółek Arthur Andersen (2001-2002), 
Ernst&Young (2002-2003) oraz Deloitte (2003-2014), gdzie od 
2006 roku zajmował stanowiska menadżerskie, a od 2011 roku 
stanowisko dyrektora w dziale audytu. W roku 2007 uzyskał 
uprawnienia biegłego rewidenta i był zaangażowany między 
innymi w badanie sprawozdań finansowych grup 
kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek z branży 
chemicznej, jak również projekty optymalizacyjne oraz 
związane z pozyskiwaniem kapitału. Od roku 2014 prowadzi 
własną działalność konsultingową w zakresie usług biegłego 
rewidenta. Jest prezesem zarządu i głównym udziałowcem w 
spółce uprawnionej do badania sprawozdań finansowych 
Robert Pabich sp. z o.o., która specjalizuje się w wycenach 
instrumentów finansowych. 

Funkcję członka Rady Nadzorczej w PCC EXOL pełni od 9 
stycznia 2018 roku. 

Arkadiusz Szymanek od 2010 r. jest profesorem 
nadzwyczajnym Politechniki Częstochowskiej, z którą związany 
jest od 1995 r. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Maszyn 
Cieplnych, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na 
Politechnice Częstochowskiej. Stopień doktora 
habilitowanego uzyskał w 2009 r. na Uniwersytecie w Żylinie, a 
stopień doktora w 2000 r. na Politechnice Wrocławskiej w 
Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. Natomiast 
tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1995 roku na Politechnice 
Częstochowskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska, kierunek Inżynieria sanitarna.  

Prof. Arkadiusz Szymanek w okresie 2001-2010 był zastępcą 
kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony 
Atmosfery Politechniki Częstochowskiej. W latach 2010-2012 
pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Zaawansowanych 
Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej, a w 
okresie 2014-2016 Dyrektora Centrum Innowacji w Energetyce 
Politechniki Częstochowskiej. Od 2016 do 2018 roku był 
Przewodniczącym Zespołu interdyscyplinarnego do spraw 
działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W latach 2004-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w Raciszynie. Od 2007 roku do chwili 
obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Ekologistyka 
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Sp. z o.o., spółki zależnej od PCC Rokita. Funkcję członka Rady 
Nadzorczej w PCC Rokita pełni od 11 stycznia 2017 roku. 

Prof. Arkadiusz Szymanek posiada dorobek naukowy w postaci 
ponad 120 publikacji naukowych jako autor monografii i autor 
lub współautor publikacji w czasopismach naukowych. Jest 
współautorem 10 patentów i wielu zgłoszeń patentowych. Jest 
także autorem ponad 100 niepublikowanych prac dla 
polskiego przemysłu. Jest członkiem wielu organizacji, m.in. 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników czy Zrzeszenia 
Audytorów Energetycznych. 

Od 18 grudnia 2017 r., w wyniku powołania w drodze kooptacji, 
zasiada w Radzie Nadzorczej PCC EXOL. 

Mirosław Siwirski wykształcenie wyższe uzyskał na Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) na 
Wydziale Rolnym, Specjalizacja: Genetyka i hodowla roślin. 

W okresie od 12 listopada 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
pełnił funkcję Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. Natomiast, od 11 
kwietnia 2013 r. do 12 listopada 2013 r. pełnił funkcję Członka 
Zarządu Spółki.  

W latach 1995 - 2003 pracował w szeregu spółek na 
stanowiskach kierowniczych w pionach handlowych, w tym 
między innymi w Star Foods SA i w Browarach Dolnośląskich 
Piast SA. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w 
Dolnośląskim Centrum Dystrybucyjnym Sp. z o.o. W 2004 roku 
objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży Krajowej w spółce 
Rokita Agro SA, która należała w tamtym czasie do Grupy 
Kapitałowej PCC. W roku 2006 został powołany na stanowisko 
Członka Zarządu Rokita Agro S.A. (obecnie ADAMA 
Manufacturing Poland S.A.), a funkcję tę pełnił do 2012 roku, 
obejmując w latach 2008-2009 oraz 2010-2012 stanowisko 
Prezesa Zarządu tej spółki. 

Od marca 2015 roku sprawował funkcję Członka Rady 
Programowej polskiego przedstawicielstwa ONZ - UN Global 
Compact. 

Od 30 września 2020 roku zasiada w Radzie Nadzorczej. 

Sposób działania Rady Nadzorczej PCC EXOL wraz z jej 
uprawnieniami reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Rady 
Nadzorczej Spółki, a także przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. Dokumenty te dostępne są publicznie 
na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.eu w sekcjach: 
Relacje Inwestorskie, Spółka, a następnie w zakładce: Ład 
Korporacyjny.  

Kompetencje Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością 
Spółki. 

Zgodnie ze Statutem Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej 
należy między innymi monitorowanie procesu 
sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów 
kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji 
finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie 
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości bądź w użytkowaniu wieczystym, wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy handlowej, zawieranej przez Spółkę 
w ramach realizacji jej podstawowej działalności, o wartości 
przekraczającej 15% przychodów zrealizowanych przez Spółkę 
w poprzednim roku obrotowym, wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest 
rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o 
wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, z 
wyłączeniem czynności prawnych przewidzianych w budżecie 
Spółki zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Radę 
Nadzorczą, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy 
z podmiotem powiązanym, w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 
Ustawy o Ofercie Publicznej, w okresie gdy papiery 
wartościowe wyemitowane przez Spółkę będą dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym. 

W ramach swoich obowiązków Rada Nadzorcza ocenia 
ponadto sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wnioski 
Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty oraz 
sprawozdania finansowe, a także składa pisemne 
sprawozdanie z wyników tej oceny. Rada Nadzorcza powołuje 
i odwołuje członków Zarządu oraz ustala wysokość ich 
wynagrodzeń, zawiesza z ważnych powodów członków 
Zarządu Spółki, a także deleguje swoich członków do 
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy 
zostali odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności.  

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez 
siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne 
Zgromadzenie. Od momentu dopuszczenia akcji Spółki do 
obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki 
pozostawać będą w tym obrocie, Rada Nadzorcza Spółki 
działać będzie także na podstawie aktualnie obowiązujących 
i stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.   

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w 
razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, nie 
rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenia zwoływane są 
na pisemny wniosek Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej. 
W takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w 
ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks 
Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. Dla ważności uchwał 
Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 
wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w 
Regulaminie Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej 
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połowy ogólnej liczby członków. Uchwały Rady Nadzorczej 
zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie 
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada 
Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie 
pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i 
obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje czynności 
kolegialnie w formie uchwał, może jednak delegować 
członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych 
czynności nadzorczych. 

W okresie objętym raportem, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 
grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w 
zakresie m.in: 

− wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych Spółki na lata 2020 i 2021, 

− oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i 
dokumentami, jak i stanem faktycznym, oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i 
Spółki oraz oświadczeń dotyczących Komitetu Audytu i 
wyboru firmy audytorskiej, a także wniosku Zarządu co do 
przeznaczenia zysku oraz składania Walnemu 
Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z 
wyników tej oceny jak również rekomendacji w sprawie 
udzielenia dla Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej 
Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków, 

− zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu 
Audytu Spółki oraz przyjęcia sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalności, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umów z podmiotami 
powiązanymi, w tym m.in. umów pożyczek, zastawów czy 
zbycia udziałów, 

− opiniowania czynności prawnych, których skutkiem jest 
zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań powyżej 3 mln 
PLN, 

− opiniowania projektów Uchwał mających być 
przedmiotem Walnego Zgromadzenia, 

− spraw osobowych, 
− potwierdzenia aktualności kryteriów Okresowej Oceny 

Transakcji z Podmiotami Powiązanymi, 
− uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w 

zakresie dotyczącym Członków Zarządu, 
− wyrażania zgody na czynności, zgodnie ze Statutem 

Spółki, 
− wyrażenia zgody na inne czynności niewymienione w 

Statucie Spółki. 

Wybór firmy audytorskiej 
W 2021 roku PCC EXOL korzystał z usług firmy audytorskiej UHY 
ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k., której wyboru dokonała Rada 
Nadzorcza Spółki na mocy uchwały z dnia 29 maja 2018 roku, 
zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2019 roku, 

oraz na podstawie obowiązującej w Spółce Polityki i procedury 
wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania 
jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. Rada Nadzorcza postanowiła przedłużyć 
współpracę z UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. i w dniu 25 czerwca 
2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PCC 
EXOL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020 i 2021 oraz 
przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowych oraz 
skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych. 
Umowa o badanie i ocenę sprawozdań finansowych zawarta 
29 czerwca 2020 roku dotyczy badania jednostkowego oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 
obrotowe 2020 i 2021.  

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 
Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń członków 
Rady Nadzorczej znajdują się w nocie nr 11.10 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021 oraz w nocie 9.10 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.  

Komitet Audytu 
W Radzie Nadzorczej PCC EXOL od 2013 roku funkcjonuje 
Komitet Audytu. Komitet wykonuje czynności przewidziane 
Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu 
Audytu, przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
(„ustawa o biegłych rewidentach”), Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 i 
regulacjami z zakresu spółek publicznych oraz wynikającymi z 
uchwał Rady Nadzorczej.   

Regulamin Komitetu Audytu jest dostępny publicznie na 
stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.eu w sekcjach: 
Relacje Inwestorskie, Spółka, a następnie w zakładce: Ład 
Korporacyjny. 

Do zadań Komitet Audytu należą między innymi zadania 
wynikające z art. 130 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach tj.: 

1) monitorowanie: 

a) procesu sprawozdawczości finansowej, 

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów 
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w 
zakresie sprawozdawczości finansowej, 

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 
przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z 
uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji 
Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli 
przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego 
rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, 
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gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego 
świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; 

3) informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz 
wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do 
rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce 
zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu 
audytu w procesie badania; 

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz 
wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych 
usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania 
publicznego; 

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzania badania; 

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę 
audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy 
audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; 

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez 
jednostkę zainteresowania publicznego; 

8) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji, o której 
mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z 
politykami, o których mowa w pkt 5 i 6; 

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie 
rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w 
jednostce zainteresowania publicznego. 

W roku 2021 Komitet Audytu odbył cztery protokołowane 
posiedzenia: 9 marca 2021 roku, 22 czerwca 2021 roku, 21 
września 2021 roku, 7 grudnia 2021 roku. 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 3 marca 
2021 r. działał Komitet Audytu PCC EXOL S.A. IV kadencji w 
następującym składzie: 

− Robert Pabich – Przewodniczący Komitetu Audytu, 
− Wiesław Klimkowski – Członek Komitetu Audytu, 
− Arkadiusz Szymanek – Członek Komitetu Audytu. 

W związku ze złożeniem w dniu 3 marca 2021 roku rezygnacji 
przez pana Wiesława Klimkowskiego z członkostwa w 
Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu 
Audytu pana Mirosława Siwirskiego.  

W okresie sprawozdawczym od 3 marca 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. Na dzień publikacji raportu rocznego działał Komitet 
Audytu PCC EXOL S.A. IV kadencji w następującym składzie: 
Robert Pabich – Przewodniczący Komitetu Audytu, 

− Arkadiusz Szymanek - Członek Komitetu Audytu, 
− Mirosław Siwirski - Członek Komitetu Audytu. 

Robert Pabich i Arkadiusz Szymanek spełniają ustawowe 
wymogi niezależności określone w ustawie o biegłych 
rewidentach. 

Robert Pabich posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

Arkadiusz Szymanek i Mirosław Siwirski posiadają wiedzę i 
umiejętności z zakresu branży, w której działa PCC EXOL.  

Świadczenie przez firmę audytorską usług dozwolonych 
niebędących badaniem 
W 2021 r. na rzecz Spółki świadczone były przez firmę 
audytorską badającą sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 
r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej za 2021 r. następujące dozwolone usługi 
niebędące badaniem: 

− usługa przeglądu półrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2021 r. - 
30.06.2021 r., 

− usługa weryfikacji rocznego pakietu konsolidacyjnego 
sporządzanego na dzień 31.12.2020 r.,  

− usługa sprawdzenia zgodności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok 2020 sporządzonego w 
jednolitym elektronicznym formacie raportowania z 
wymogami rozporządzenia o standardach technicznych 
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego 
formatu raportowania wraz z przedłożeniem opinii 
biegłego rewidenta, 

− usługa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 
2019-2020 w oparciu o KSUA 3000, zgodnie z  art. 90g. ust. 
10 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wraz z 
przedłożeniem raportu atestacyjnego. 

W roku 2021 firma audytorska świadczyła na rzecz Spółki 
również usługę badania półrocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2021 r. – 
30.06.2021 r.  

W okresie do dnia publikacji niniejszego raportu firma 
audytorska świadczyła na rzecz Spółki:  

− usługę weryfikacji rocznych pakietów konsolidacyjnych 
sporządzanych na dzień 31.12.2021 r.; 

− usługę sprawdzenia zgodności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok 2021 sporządzonego w 
jednolitym elektronicznym formacie raportowania z 
wymogami rozporządzenia o standardach technicznych 
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego 
formatu raportowania wraz z przedłożeniem opinii 
biegłego rewidenta. 

Komitet Audytu po dokonaniu oceny niezależności firmy 
audytorskiej wyraził zgodę na świadczenie wszystkich ww. 
usług.   
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Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej prezentowana 
jest w nocie 11.11 skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2021 rok. 

Główne założenia polityk opracowanych i przyjętych przez 
Komitet Audytu  
Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 
badania, zgodnie ze Statutem Spółki, przewiduje, że wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania ustawowego dokonuje 
Rada Nadzorcza. Przyjęta Polityka ma zapewnić wybór takiej 
firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie ustawowe 
Spółki z zachowaniem zasad bezstronności, niezależności, 
niedyskryminacji, zasad etyki zawodowej oraz standardów 
obowiązujących w zakresie przeprowadzania badania, oraz 
przy poszanowaniu praw firm audytorskich umieszczonych w 
wykazie publikowanym przez Polskiej Agencji Nadzoru 
Audytowego na podstawie art. 91 ustawy o biegłych 
rewidentach. 

Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy następuje przedłużenie umowy 
o badanie, Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej 
rekomendację sporządzoną w następstwie procedury wyboru 
zawierającą przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy 
audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich, 
zawierającą oświadczenie, że rekomendacja jest wolna od 
wpływów stron trzecich oraz zawierającą stwierdzenie, że 
Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których 
mowa w art. 66 ust. 5a ustawy o rachunkowości. Natomiast w 
przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej związany jest z 
przedłużeniem umowy o badanie z dotychczasową firmą 
audytorską, rekomendacja Komitetu Audytu zawiera 
wskazanie firmy audytorskiej, której proponuje ponownie 
powierzyć badanie, oświadczenie, że rekomendacja jest 
wolna od wpływów stron trzecich oraz stwierdzenie, że Spółka 
nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w 
art. 66 ust. 5a ustawy o rachunkowości.  

Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji, a 
Rada Nadzorcza na etapie wyboru firmy audytorskiej, może 
brać pod uwagę m.in. następujące kryteria: dotychczasowe 
doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań 
finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych jednostek; dotychczasowe doświadczenie firmy 
audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek 
publicznych; zdolność, w tym kadrową i organizacyjną, 
zapewnienie świadczenia pełnego zakresu usług określonych 
przez Spółkę w zapytaniu ofertowym przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru tej działalności; bezstronność i 
niezależność firmy audytorskiej względem Spółki i Grupy 
Kapitałowej, spełnienie warunków w zakresie rotacji firmy 
audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta zgodnie z 
ustawą o biegłych rewidentach oraz rozporządzeniem 
537/2014, przestrzeganie przez firmę audytorską standardów 
w zakresie badania sprawozdań finansowych, inne 

uzasadnione kryteria, w zależności od uznania Komitetu 
Audytu oraz Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana 
jest kierować się: zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z 
którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń 
badań ustawowych, przeprowadzonych przez tą samą firmę 
audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą 
audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w 
państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy 
audytorskie, nie może przekraczać 5 lat, zasadą karencji firmy 
audytorskiej, zgodnie z którą po upływie maksymalnego 
okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa 
firma audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spółki 
w okresie kolejnych czterech lat, zasadą rotacji kluczowego 
biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident 
nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce 
przez okres dłuższy niż 5 lat, kluczowy biegły rewident może 
ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po 
upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania 
ustawowego oraz zasadą wyboru firmy audytorskiej na okres 
minimum dwóch lat.  

Organizacja procedury przetargowej nie wyklucza z udziału w 
procedurze wyboru firm, które uzyskały mniej niż 15% swojego 
całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek 
zainteresowania publicznego w danym państwie Unii 
Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, 
zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa 
w art. 91 ustawy o biegłych rewidentach. Spółka oraz Komitet 
Audytu uwzględniają w procedurze wyboru wszelkie ustalenia 
lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu Polskiej Agencji 
Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy 
o biegłych rewidentach, mogące wpłynąć na wybór firmy 
audytorskiej, o ile takie sprawozdanie zostało opublikowane 
przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. 

Polityka świadczenia przez firmę audytorską 
przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą 
firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 
dozwolonych usług niebędących badaniem przewiduje, że 
Komitet Audytu wydaje decyzję na świadczenie usług 
niebędących badanem po dokonaniu oceny, czy dana usługa 
jest dozwolona, czy dana usługa nie jest zabroniona oraz czy 
nie istnieją zagrożenia niezależności firmy audytorskiej. O 
swojej decyzji Komitet Audytu zawiadamia niezwłocznie Radę 
Nadzorczą oraz Zarząd Spółki. Świadczenie usług dozwolonych 
możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką 
podatkową Spółki oraz po przeprowadzeniu przez Komitet 
Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności. Biegły 
rewident lub firma audytorska wykonująca badanie 
ustawowe Spółki, oraz członkowie ich sieci ani podmioty 
powiązane z biegłym rewidentem lub firmą audytorską, nie 
mogą wykonywać na rzecz Spółki, jej jednostki dominującej, 
ani żadnej spółki z Grupy Kapitałowej Spółki w ramach Unii 
Europejskiej usług zabronionych niebędących czynnościami 
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rewizji finansowej w następujących okresach: w okresie od 
rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z 
badania oraz w roku obrotowym bezpośrednio 
poprzedzającym ww. okres, w odniesieniu do usług 
opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej 
lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z 
przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji 
finansowych lub opracowywania i wdrażania 
technologicznych systemów dotyczących informacji 
finansowej. 

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej 
W 2020 roku Spółka nie dokonała wyboru firmy audytorskiej do 
badania jednostkowego sprawozdania finansowego PCC 
EXOL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020 i 2021, tj. postanowiła 
przedłużyć współpracę z UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Zgodnie 
z zasadami Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzania badania jednostkowych oraz 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w związku z 
przedłużeniem umowy z dotychczasową firma audytorską nie 
przeprowadzono procedury wyboru firmy audytorskiej. 
Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację 
dotyczącej przedłużenia współpracy z firmą audytorską w 
zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego 
PCC EXOL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020 i 2021 
zgodnie z zasadami ww. Polityki i procedury wyboru firmy 
audytorskiej.  

Zarząd 
Zgodnie ze Statutem w skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej 
do trzech osób, w tym Prezes Zarządu. Zarząd Spółki powołuje 
Rada Nadzorcza na okres wspólnej trzyletniej kadencji.  

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Do Zarządu 
mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub 
spoza ich grona. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje 
kadencję członka Zarządu, w miejsce którego został powołany. 
Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem 
kadencji przez Radę Nadzorczą oraz przez Walne 
Zgromadzenie. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień publikacji raportu 
rocznego w skład Zarządu wchodzą: 

− Dariusz Ciesielski – Prezes Zarządu 
− Rafał Zdon – Wiceprezes Zarządu 

Dariusz Ciesielski ukończył Nottingham Trent University i 
Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu uzyskując tytuł Executive MBA. Ponadto ukończył 
studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, 
Materiałoznawstwo produktów rafineryjnych i 
petrochemicznych oraz na Uniwersytecie im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Organizacja i zarządzanie.  

Od 01 stycznia 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PCC EXOL 
S.A.  

W okresie 1994-2005 był zatrudniony w Pepsi Cola General 
Bottlers Poland, gdzie pełnił wiele różnych funkcji w obszarze 
sprzedaży. W latach 2005-2007 jako Dyrektor Sprzedaży w 
Royal Unibrew Polska odpowiadał za integrację przejętych 
browarów polskich w ramach Grupy Royal Unibrew. W okresie 
2007-2012 pracował w Grupie Selena, w której jako Dyrektor 
Zarządzający i Członek Zarządu SELENA CO, odpowiadał za 
rozwój biznesu w Europie, Azji Środkowej, Turcji oraz na Bliskim 
Wschodzie. W latach 2012-2018 związany był z sektorem ropy i 
gazu, m.in. jako Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu Produktami 
Petrochemicznymi w PKN ORLEN S.A.  

W tym czasie pełnił także funkcje w organach spółek prawa 
handlowego jako Członek Rady Nadzorczej w firmach: ANWIL 
S.A. (w latach 2014-2018), Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (w 
okresie II-V 2018) oraz Członek Zarządu Unipetrol RPA w 
Republice Czeskiej (w latach 2013-2015) i Członek Zarządu 
Europejskiego Stowarzyszenia Petrochemicznego (European 
Petrochemical Association / EPCA) z ramienia PKN ORLEN S.A. 
(w okresie VII 2017-V 2018). W latach 2019-2020 ponownie 
związany z Grupą Selena pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu 
ds. Sprzedaży w Selena FM S.A. 

Rafał Zdon wykształcenie wyższe uzyskał na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny) na Wydziale Zarządzania i Informatyki, kierunek: 
Finanse i Bankowość. Dodatkowo ukończył Maastricht School 
of Management na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu - 
National Louis University (MBA, Industrial Policy & Corporate 
Strategy).  

Od 1 stycznia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Spółki. 

Od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. pełnił funkcję prokurenta 
PCC EXOL S.A. W okresie od 18 sierpnia 2011 r. do 01 lutego 2012 
r. oraz od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu Spółki, a od 1 lutego 2012 r. do 31 sierpnia 
2020 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A.  

Z Grupą PCC związany jest od 2008 roku, gdzie początkowo 
pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w PCC Rokita S.A. W 
styczniu 2010 r. objął dodatkowo funkcję Członka Zarządu tejże 
Spółki, a w październiku został powołany na stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu.  

We wcześniejszych latach pracował między innymi na 
stanowiskach Zastępcy Dyrektora Finansowego ZPT w 
Warszawie SA w Bunge Group Ltd; Dyrektora Finansowego oraz 
Członka Komitetu Dyrekcyjnego w ICC Pasłęk Sp. z o.o. w 
Bongrain Soparind Group; oraz Dyrektora Finansowego i 
Członka Zarządu w Jaroma SA.  

Rafał Zdon jest również Wiceprezesem Zarządu w PCC Rokita 
SA, Członkiem Zarządu w PCC PU Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w 
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innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in: PCC BD Sp. z o.o., CWB 
„Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., 
ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., PCC Consumer Products 
Kosmet Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., 
PCC Prodex Sp. z o.o. czy Elpis Sp. z o.o. oraz prowadzi 
jednoosobową działalność gospodarczą. 

Sposób działania Zarządu PCC EXOL wraz z jego 
uprawnieniami reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu 
Spółki. Dokumenty te dostępne są publicznie na stronie 
internetowej Spółki: www.pcc-exol.eu w sekcjach: Relacje 
Inwestorskie, Spółka, a następnie w zakładce: Ład 
Korporacyjny.  

Kompetencje Zarządu 
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Zarząd działa zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami Kodeksu 
Spółek Handlowych oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki. 
Od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w 
tym obrocie, Zarząd działać będzie także na podstawie 
aktualnie obowiązujących i stosowanych przez Spółkę 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.   

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z 
prowadzeniem Spółki niezastrzeżone dla innych organów 
Spółki przez przepisy prawa lub Statut Spółki. Do szczególnych 
zadań Zarządu należą między innymi: prowadzenie 
przedsiębiorstwa Spółki i jego przedstawicielstw w kraju i za 
granicą, niezwłoczne powiadamianie Rady Nadzorczej o 
nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej i prawnej 
Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest 
Spółka, sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie 
z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości i 
sprawozdań z działalności Spółki w roku obrotowym.  

Podjęcie przez Zarząd uchwały jest wymagane między innymi 
w przypadku zaciągania zobowiązań inwestycyjnych w 
wysokości przekraczającej 200 tys. zł, zaciągania zobowiązań 
w zakresie zakupu surowca niezbędnego do produkcji Spółki w 
wysokości wyższej niż 3 mln zł oraz zaciągania innych 
zobowiązań w wysokości przekraczającej 400 tys. zł.  

Sposób funkcjonowania Zarządu 
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie 
regulaminu, który zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.  

Działalnością Zarządu kieruje jego Prezes Zarządu. W 
przypadku Zarządu jednoosobowego jest on upoważniony do 
składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w 
imieniu Spółki samodzielnie. W przypadku Zarządu 
wieloosobowego do składania oświadczeń woli i 
podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu 
łącznie z prokurentem. Prezes Zarządu zwołuje i kieruje 
posiedzeniami Zarządu lub upoważnia w tym celu innego 
członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w 
miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy 
członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o 
posiedzeniu oraz przynajmniej połowa członków Zarządu jest 
obecna na posiedzeniu. Uchwały Zarządu wieloosobowego 
zapadają większością głosów, przy czym w przypadku 
równego wyniku głosowania, głos decydujący ma Prezes 
Zarządu. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, ale każdy z 
członków Zarządu może wnioskować o głosowanie tajne. 

W sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza, którą może reprezentować 
członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Radę Nadzorczą, albo pełnomocnicy 
powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Nie istnieją umowy zawarte między Spółką PCC EXOL 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 Spółki przez 
przejęcie. 

Wynagrodzenie członków Zarządu 
Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń członków 
Zarządu znajdują się w nocie nr 11.10 skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL oraz 
w nocie 9.10 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 
za rok 2021.  

Opis polityki różnorodności 
Pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich 
różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w 
atmosferze szacunku i wsparcia to cele, jakie stawia Polityka 
Różnorodności. Wszystkie jej zapisy stanowią integralną część 
Kodeksu Postępowania obowiązującego w PCC EXOL SA. 
Polityka Różnorodności w PCC EXOL została oparta o zapisy 
Karty Różnorodności, którą Spółka przyjęła do stosowania w 
roku 2015 i od tego momentu jest jej formalnym 
Sygnatariuszem.  

PCC EXOL wdrożyła zasady zarządzania różnorodnością i 
politykę równego traktowania, mając na uwadze 
poszanowanie dla zróżnicowanego, wielokulturowego 
społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na równe 
traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, 
wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, orientację psychoseksualną, 
tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i 
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podstawę zatrudnienia lub współpracy oraz inne przesłanki 
narażające na dyskryminację. 

Kluczowym działaniem w zakresie realizacji Polityki 
Różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, 
która sprawia, że pracownicy czują się szanowani i doceniani 
oraz mają poczucie, że mogą rozwijać się i w pełni realizować 
swój potencjał zawodowy. W PCC EXOL kreowana jest kultura, 
w której panuje atmosfera dialogu, otwartości, tolerancji i 
pracy zespołowej, a także podejście minimalizujące ryzyka 
związane z utratą wartościowych pracowników. 

Przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów 
Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i 
różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków 
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. 

Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie 
kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia 
określonej funkcji. 

Zagadnienia dotyczące zachowań antymobbingowych i 
antydyskryminacyjnych zostały ujęte w opisywanym szerzej w 
Kodeksie Postępowania w Grupie PCC. W PCC EXOL i w 
spółkach należących do Grupy nie stwierdzono przypadków 
dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, itp.  

Spółka nie wykonywała audytów pod kątem przeciwdziałania 
dyskryminacji u podwykonawców. 

Zarówno w 2020 jak i w 2021 roku w Radzie Nadzorczej i 
Zarządzie Spółki PCC Rokita zasiadało po 100% mężczyzn. 

Raport na temat systemu wynagrodzeń
Ogólna informacja na temat przyjętego w spółce systemu 
wynagrodzeń 

System wynagrodzeń stosowany w PCC EXOL jest ściśle 
powiązany ze strategią Spółki, jej celami krótko- i 
długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami. 
Odzwierciedla również rozwiązania, które służą unikaniu 
dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 
Poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
oraz kluczowej kadry kierowniczej jest wystarczający dla 
pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach 
niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką 
i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie jest 
adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu 
zadań.  

W Spółce od 2015 roku funkcjonował Program motywacyjny 
dla Prezesa Zarządu oparty na warrantach subskrypcyjnych 
zamiennych na akcje Spółki, wdrożony uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. Program obowiązywał do roku 2020 włącznie, 
a rozliczenie roku 2020 polegające na przyznaniu warrantów 
subskrypcyjnych za miesiące roku 2020, w których Pan 
Mirosław Siwirski ("Uczestnik Programu") pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu, nastąpiło w roku 2021. Termin wykonania prawa do 
objęcia akcji w zamian za warranty subskrypcyjne objęte przez 
Uczestnika Programu upływa w dniu 31 lipca 2025 r.  

Informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia 
każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne 
składniki wynagrodzenia 

Informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia 
każdego z członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, 
prezentowana jest w nocie 11.10, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL oraz 
w nocie 9.10 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 
za rok 2021. 

Wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku 
obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń lub 
informację o ich braku 
W dniu 31 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki 
Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady 
Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A.  

Polityka ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii 
biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz 
stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. 
organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich 
do długoterminowej współpracy oraz powiązanie ich 
interesów z interesami Spółki. 
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