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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU INTER CARS S.A.
DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
WYNIKAJĄCYCH Z DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Inter Cars S.A.
Zarząd Spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że przyjął do stosowania zasady ładu
korporacyjnego ze zbioru „Dobre Praktyki Spółkę Notowanych na GPW 2016”, który wszedł w życie w
dniu 1 stycznia 2016 r. na mocy Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. („DPSN GPW”). Treść DPSN GPW
jest publicznie dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
http://www.corp-gov.gpw.pl/.
2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
W 2018 roku Spółka przestrzegała zasady ładu korporacyjnego wynikające z DPSN GPW
z następującymi wyjątkami:
Rekomendacja I.R.2.
Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze,
zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym
zakresie.
Wyjaśnienia: Polityka w zakresie prowadzonej działalności charytatywnej i zaangażowania
społecznego Spółki została objęta Strategią odpowiedzialnego biznesu, której opis znajduje się w
sprawozdaniu nt. informacji niefinansowych. Spółka na bieżąco wspiera działania sportowe oraz
prowadzi programy edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej, a także wspiera działania
charytatywne. Spółka nie wyklucza w przyszłości opracowania dokumentu polityki sponsoringowej lub
charytatywnej, które stanowiłby odzwierciedlenie prowadzonych przez Spółkę działań w powyższym
zakresie. Dodatkowo, w ramach wprowadzonego w Spółce, programu compliance wprowadzono
system nadzoru nad przekazywanym przez Spółkę darowiznami.
Zasada nr I.Z.1.3.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa (…) schemat podziału zadań
i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.
Wyjaśnienie: Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Stosownie do postanowień
Regulaminu Zarządu, zasada kolegialności stanowi jedną z podstawowych zasad działania Zarządu,
dlatego obecnie pełne stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.
Zasada nr I.Z.1.16.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa (…) informację na temat
planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą
walnego zgromadzenia.
Wyjaśnienie: Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem tradycyjnych metod. W ocenie Spółki,
aktualnie stosowane przez Spółkę zasady komunikowania inwestorom przebiegu Walnego
Zgromadzenia dają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na Walnym Zgromadzeniu
oraz zabezpieczają interesy akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie, Spółka nie wyklucza w przyszłości
prowadzenia transmisji przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym obecnie Spółce nie są
zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie.
Zasada nr I.Z.1.20
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Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa (…) zapis przebiegu obrad
walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Wyjaśnienie: Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem tradycyjnych metod. W ocenie Spółki,
aktualnie stosowane przez Spółkę zasady komunikowania inwestorom przebiegu Walnego
Zgromadzenia dają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na Walnym Zgromadzeniu
oraz zabezpieczają interesy akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie, Spółka nie wyklucza w przyszłości
rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i upubliczniania ich zapisu na stronie
internetowej w formie audio lub wideo, przy czym obecnie Spółce nie są zgłaszane oczekiwania
akcjonariuszy w tym zakresie.
Zasada nr 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.
Wyjaśnienie: Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Stosownie do postanowień
Regulaminu Zarządu, zasada kolegialności stanowi jedną z podstawowych zasad działania Zarządu,
dlatego obecnie pełne stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.
Zasada nr II.Z.7.
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają
postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W
przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się
odpowiednio.
Wyjaśnienie: W zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu i jego zadań, , postanowienia Załącznika I
do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej) jedynie w ograniczonym zakresie są stosowane przez Spółkę. Poza Komitetem Audytu, w
ramach Rady Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione i powołane inne komitety.

Rekomendacja nr III.R.1.
Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych
systemach lub funkcjach, chyba, że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z
uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
Wyjaśnienie: Spółka obecnie nie stosuje w pełni rekomendacji dotyczącej wyodrębnienia w swojej
strukturze jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach.
Niektóre systemy i funkcje wewnętrzne mają charakter rozproszony, szerzej na ten temat, patrz:
wyjaśnienia do zasad III.Z.1-III.Z.5.
Zasada nr III.Z.1.
Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Wyjaśnienie: Na obecnym etapie rozwoju Spółki nie stosuje się przedmiotowej zasady w pełnym
zakresie. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są
utrzymywane zarówno w oparciu o pion finansowy Spółki, jak i inne jednostki organizacyjne, w tym pion
operacyjny. Natomiast elementy systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)
zostały wdrożone dotychczas punktowo, w wybranych obszarach.
W drugim półroczu 2017 roku w Spółce rozpoczęto wdrażanie przyjętego przez zarząd programu
compliance, który obejmuje w szczególności Kodeks postępowania i dobrych praktyk, Politykę
przeciwdziałania nadużyciom, Politykę zarządzania konfliktami interesów, Politykę poufności informacji,
Politykę przeciwdziałania mobbingowi oraz Politykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska. Program ma na celu zapewnienie zgodności działania Spółki z przepisami prawa,

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Cars S.A. oraz Grupy Inter Cars
S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018

standardami biznesowymi oraz innymi wymogami rynku, poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem
braku zgodności. W ramach wprowadzanego programu został zdefiniowany m.in. proces zarządzania
ryzkiem nadużyć oraz konfliktem interesów.
W pierwszym kwartale 2018 roku w strukturze Spółki wyodrębniono również komórkę audytu
wewnętrznego.
Zasada nr III.Z.2.
Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i
compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają
zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Wyjaśnienie: Obecnie, z uwagi na niepełne stosowanie przez Spółkę zasady III.Z.1, pełne stosowanie
przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe. Jednakże, w bieżącej praktyce działalność Spółki,
osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, compliance i audyt wewnętrzny co do zasady
podlegają bezpośrednio Zarządowi, a ponadto regularnie są obecne na posiedzeniach Rady Nadzorczej
lub Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Zasada nr 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.
Wyjaśnienie:
Komórka audytu wewnętrznego została wyodrębniona w Spółce w pierwszym kwartale 2018 roku i
działa zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Instytutu
Audytorów Wewnętrznych, w tym Głównymi zasadami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego,
Kodeksem etyki, Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz
Definicją audytu wewnętrznego.
Zasada nr III.Z.4.
Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w
spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności
funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim
sprawozdaniem.
Wyjaśnienie:.
Komórka audytu wewnętrznego została wyodrębniona w Spółce w pierwszym kwartale 2018 roku. W
ramach swojej dotychczasowej działalności audyt wewnętrzny przeprowadził ocenę w wybranych
obszarach działalności Spółki i w tym zakresie przedstawił stosowne sprawozdania.

Zasada nr III.Z.5.
Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w
oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby
odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności
funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa
komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1.,
jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych
systemów i funkcji.
Wyjaśnienie:
Komórka audytu wewnętrznego została wyodrębniona w Spółce w pierwszym kwartale 2018 roku.
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki monitoruje funkcje audytu wewnętrznego oraz jego zadania.
Rekomendacja 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 niezbędną dla sprawnego
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
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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.
Wyjaśnienie: Zasada jest stosowana przez Spółkę. Zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może przyczynić się do
istotnego ułatwienia akcjonariuszom brania udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Należy jednak
podkreślić, że w ocenie Spółki istnieje również wiele czynników natury technicznej, w tym związanych z
funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej, oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy
przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, a w związku z powyższym na należyte stosowanie ww.
rekomendacji w przedmiotowym zakresie. W ocenie Spółki, obowiązujące aktualnie w Spółce zasady
udziału w Walnym Zgromadzeniu umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają
interesy akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania przedmiotowej
zasady w przyszłości, o ile taka będzie wola akcjonariuszy, przy czym obecnie Spółce nie są zgłaszane
oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie.
Zasada nr IV.Z.2.
Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Wyjaśnienie: Zasada jest stosowania przez Spółkę. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę
informacyjną zapewniającą odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem
tradycyjnych metod. W ocenie Spółki, aktualnie stosowane przez Spółkę zasady komunikowana
inwestorom przebiegu Walnego Zgromadzenia dają możliwość zapoznania się ze sprawami
poruszanymi na Walnym Zgromadzeniu oraz zabezpieczają interesy akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie, Spółka nie wyklucza w przyszłości prowadzenia transmisji przebiegu obrad Walnego
Zgromadzenia, przy czym obecnie Spółce nie są zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie.
Zasada nr V.Z.6.
Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do
konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego
zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania,
identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady
nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Wyjaśnienie: Kwestie konfliktu interesów regulowane są w Spółce punktowo, w odniesieniu do
najistotniejszych obszarów. Zarząd i Rada Nadzorcza postanowiły o stosowaniu w ich działalności jako
organów Spółki ww. zasad niniejszego rozdziału V DPSN. Ponadto, Regulamin Zarządu zawiera
postanowienia dotyczące zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów.
W drugi półroczu 2017 roku w Spółce rozpoczęto wdrażanie przyjętego przez zarząd programu
compliance, który obejmuje m.in. Politykę zarządzania konfliktami interesów. Dokument definiuje
pojęcie konfliktu interesów, a także określa zasady postępowania w przypadku wystąpienia takiego
konfliktu lub ryzyka jego powstania. Polityka zakłada również stały nadzór nad zarządzaniem konfliktem
interesów.
Zasada nr VI.Z.4.
Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający
co najmniej:
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,
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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.
Wyjaśnienie: W raportach okresowych Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wymagane
przepisami prawa informacje dotyczące wynagrodzeń członków organów Spółki, w tym poszczególnych
członków Zarządu. Obecnie jednak, Spółka nie przedstawia raportu na temat polityki wynagrodzeń w
zakresie zgodnym z przedmiotową zasadą. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w przyszłości raport
taki będzie przygotowany.
3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa
oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Dyrektora Finansowego Spółki i
weryfikowane na bieżąco przez Zarząd Spółki, który jest odpowiedzialny za rzetelność oraz zgodność
sporządzanych informacji z przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.
Sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do odpowiednich
danych finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów
okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe
zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych
Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do
wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym.
Proces sprawozdawczości finansowej jest również monitorowany przez Komitet Audytu Rady
Nadzorczej Spółki, który dokonuje przeglądu raportów okresowych i rocznych Spółki oraz kontroluje
poprawność poszczególnych etapów sprawozdawczości finansowej. Do zadań Komitetu Audytu należy
także weryfikacja i opiniowanie zasad systemów sprawozdawczości finansowej stosowanej przez
Spółkę.
Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora –
firmę audytorską, wybieraną przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu rekomendacji Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej Spółki, spośród renomowanych firm audytorskich.
Pion Finansowy Spółki, na podstawie okoliczności, które zostały zidentyfikowane podczas audytu
sprawozdań finansowych, utrzymując kontakt z firmą audytorską, podejmuje próby określania
rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, w celu ich
ewentualnej implementacji.
Pion Finansowy Spółki oraz dyrektorzy innych pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe
raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne
segmentów biznesowych.
W związku z wyodrębnieniem w pierwszym kwartale 2018 roku komórki audytu wewnętrznego,
organizacja i prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych jest również okresowo badana
przez audyt wewnętrzny.
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu [na dzień publikacji niniejszego
oświadczenia]

Lp. Akcjonariusz

1.

OK Automotive Investments B.V.*

% udział w
strukturze
Ilość głosów na
Liczba akcji
akcjonariatu
WZA
i ogólnej liczbie
głosów
3 726 721
3 726 721
26,30%
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2.
3.
4.
5.
5.

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden
Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Andrzej Oliszewski
Immersion Capital LLP**
Pozostali akcjonariusze
Ogólna liczba akcji/głosów

1 896 778

1 896 778

13,39%

1 416 799

1 416 799

9,99%

1 277 370
748 776
5 101 656
14 168 100

1 277 370
748 776
5 101 656
14 168 100

9,02%
5,29%
36,01%
100%

*) OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Krzysztofa Oleksowicza, członka
Zarządu Spółki.
**) Immersion Capital LLP – działa w imieniu i na rzecz zarządzanego przez nią funduszu Immersion
Capital Master Fund Limited.
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne wraz z opisem tych uprawnień
Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z
którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
oddzielone od posiadania papierów wartościowych
W dniu 17 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę
w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Na mocy uchwały do statutu
Spółki został dodany §18a, zgodnie z którym prawo akcjonariuszy dysponujących powyżej 33% ogółu
głosów w Spółce zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym
Zgromadzeniu więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego
Zgromadzenia. Powyższego ograniczenia nie stosuje się do celów ustalania nabywców znacznych
pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniami statutu ograniczenie to wygaśnie, jeżeli jeden z akcjonariuszy
nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym
Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 50% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego
wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce
oraz wszystkie akcje powyżej tego progu zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z
przepisami Ustawy o ofercie.
Powyższe ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy Spółki ma na celu przede wszystkim poprawę
pozycji akcjonariuszy mniejszościowych w sytuacji ewentualnej zmiany kontroli nad Spółką w stosunku
do pozycji gwarantowanej przez obowiązujące przepisy prawa poprzez zapewnienie akcjonariuszom
możliwości pełnego wyjścia z inwestycji oraz równego udziału w premii, którą podmiot zamierzający
przejąć kontrolę nad Spółką zapłaci za pakiet kontrolny akcji.
Zmiana statutu Spółki została zarejestrowana przez sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 maja 2017 roku.
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta
W Statucie Spółki brak jest postanowień dotyczących ograniczeń przenoszenia praw własności w
odniesieniu do akcji Spółki.
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Kadencja Zarządu Spółki trwa cztery lata. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą
Rady Nadzorczej, przy czym członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. W skład
Zarządu wchodzi od trzech do dziewięciu członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada
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Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne
Zgromadzenie.
Członkiem Zarządu może być osoba powołana spośród akcjonariuszy bądź też spoza tego grona.
Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarządu oraz
ewentualnie Wiceprezesa Zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej
kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat
członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania i odwołania członka Zarządu oraz wyboru Prezesa
Zarządu i ewentualnie Wiceprezesa Zarządu podejmowana jest bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, natomiast uchwała o zawieszeniu z ważnych
powodów Członka Zarządu w czynnościach zapada większością 4/5 głosów oddanych w obecności co
najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu reprezentują spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, a do
zakresu ich działania należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone na mocy Statutu Spółki lub
obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W
zakresie stosunków zewnętrznych obowiązuje zasada reprezentacji dwuosobowej, przy czym Spółkę
reprezentuje dwóch członków Zarządu bądź też członek Zarządu wraz z prokurentem.
Członkowie Zarządu Spółki działają w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa,
Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu Spółki, który określa zakres praw i obowiązków Zarządu, a także
tryb jego działania. Regulamin ten uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Treść Regulaminu
Zarządu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki.
Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu Spółki, sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Jeżeli jednak
przed załatwieniem sprawy, o której mowa w poprzednim zdaniu, członek Zarządu sprzeciwi się jej
przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu. Uchwały zapadają bezwzględną większością
głosów oddanych, przy udziale przynajmniej połowy liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu
odbywają się co do zasady nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Członkowie Zarządu mogą brać udział
w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte przez Zarząd także w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W zakresie prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji obowiązują przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych, przy czym do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą decyzje w
przedmiocie jakiejkolwiek zmiany kapitału zakładowego Spółki i umarzania akcji.
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki emitenta
Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów
oddanych – art. 415 k.s.h. (uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności wymaga uchwały
podjętej większością 2/3 głosów – art. 416 k.s.h.); oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art.
430 k.s.h.).
10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
walnego zgromadzenia
Walne Zgromadzenie działa w Spółce zgodnie ze Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych oraz
Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, który opublikowany jest na stronie korporacyjnej Spółki.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w przepisach Kodeksu Spółek
Handlowych, z wyłączeniem tych spraw, które zgodnie ze Statutem należą do kompetencji innych
organów Spółki. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: zmiana kapitału
zakładowego Spółki, jak również tworzenie, zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i
rezerw, emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, zmiany Statutu, umorzenie
akcji, zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, likwidacja, podział, łączenie,
rozwiązanie i przekształcenie Spółki, podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów rezerwowych,
wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie
zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, wyrażanie zgody na
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zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw
przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services
Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą Inter
Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod
firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub, w przypadkach i trybie określonych w Kodeksie Spółek
Handlowych, inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w
Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów, województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina
Nadarzyn, województwo mazowieckie). O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie
przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
większością oddanych głosów.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich
komitetów
11.1. Skład osobowy i zasady działania Zarządu
Na dzień 1 stycznia 2018 r. w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:
1) Maciej Oleksowicz – Prezes Zarządu;
2) Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu;
3) Robert Kierzek – Wiceprezes Zarządu;
4) Krzysztof Oleksowicz – Członek Zarządu;
5) Wojciech Twaróg – Członek Zarządu;
6) Piotr Zamora – Członek Zarządu;
7) Tomáš Kaštil – Członek Zarządu.
W dniu 26 kwietnia 2018 roku pan Robert Kierzek złożył oświadczenie w sprawie rezygnacji z ubiegania
się o powołanie do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Oświadczenie zostało
złożone Radzie Nadzorczej Spółki za pośrednictwem jej Przewodniczącego. Wygaśnięcie mandatu
nastąpiło z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które odbyło się 21 czerwca 2018 roku.
W dniu 4 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu na
okres nowej wspólnej czteroletniej kadencji, której bieg rozpoczął się w dniu odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017,
tj. 21 czerwca 2018 roku, w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Maciej Oleksowicz – Prezes Zarządu;
Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu;
Krzysztof Oleksowicz – Członek Zarządu;
Wojciech Twaróg – Członek Zarządu;
Piotr Zamora – Członek Zarządu;
Tomáš Kaštil – Członek Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.
Pozostałe informacje dotyczące zasad działania Zarządu zostały zawarte w pkt. 8 powyżej.
11.2. Skład osobowy i zasady działania Rady Nadzorczej oraz jej komitetów
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły
następujące osoby:
- Andrzej Oliszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Płoszajski – członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej,
- Michał Marczak – członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Rusak – członek Rady Nadzorczej.
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Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
W skład Rady Nadzorczej może wchodzić od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród
pozostałych członków Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę
członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami
liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat i jest
wspólna dla wszystkich członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne
kadencje.
Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co
najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym
informację o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim
członkom przynajmniej na 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej
Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwały Rady
Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb
głosowania. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach
poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady do czasowego
wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 głosów oddanych, w obecności co
najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony w Kodeksie Spółek
Handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności badanie sprawozdań finansowych Spółki,
badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a
także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, wybór firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, powoływanie i
odwoływanie członków Zarządu, wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie
Wiceprezesa Zarządu, zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania
członków Zarządu Spółki, zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości.
Komitet Audytu
W dniu 25 września 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący Członkowie Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.:
- Piotr Płoszajski – Przewodniczący Komitetu;
- Jacek Klimczak – Członek Komitetu;
- Andrzej Oliszewski – Członek Komitetu.
Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia skład osobowy Komitetu Audytu nie uległ zmianie.
Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu,
powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
W ramach obecnego składu Komitetu Audytu większość jego członków, w tym Przewodniczący spełnia
kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej jako „Ustawa”), co najmniej jeden
Członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
oraz co najmniej jeden Członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży motoryzacyjnej.
Spełnia
kryterium
niezależności
w rozumieniu
art. 129 ust. 3
Ustawy

Posiada wiedzę i umiejętności z
zakresu rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych
Spełnia
kryteria

Sposób nabycia

Posiada wiedzę i umiejętności z
zakresu branży motoryzacyjnej
Spełnia
kryteria

Sposób nabycia
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Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.
W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu.
Opinie i rekomendacje Komitetu Audytu przyjmowane są w formie uchwał. Uchwały Komitetu Audytu
zapadają bezwzględną liczbą głosów oddanych przy udziale przynajmniej połowy liczby członków
Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu mogą podjąć uchwały także w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Komitet Audytu działa przy Radzie Nadzorczej i jest powoływany w celu nadzorowania procesu
sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego
oraz zarządzania ryzkiem, a także monitorowana wykonywania czynności rewizji finansowej.
Komitet Audytu w celu realizacji swoich zadań może żądać udzielenia przez Spółkę wyjaśnień,
informacji oraz przedłożenia odpowiedniej dokumentacji.
W 2018 roku firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w tym podmioty należące do sieci firmy
audytorskiej, świadczyły na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. usługi
niebędące badaniem. Komitet Audytu dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyrażał
każdorazowo zgodę na świadczenie takich usług.
Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej:
(i)
zapewnienie wyboru firmy audytorskiej w sposób transparenty, rzetelny i uczciwy, a także
przestrzeganie zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta;
(ii)
przeprowadzenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Komitet Audytu i
przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru firmy
audytorskiej, która, o ile nie dotyczy to odnowienia zlecenia badania, zawiera nie mniej niż
dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem
uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich;
(iii)
dokonanie wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie
rekomendacji Komitetu Audytu.
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Główne założenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych
usług niebędących badaniem:
(i)
zapewnienie prawidłowości w zakresie zlecania i świadczenia dozwolonych usług
niebędących badaniem;
(ii)
określenie procedury akceptacji świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług
niebędących badaniem, w ramach której wymagana jest zgoda Komitetu Audytu, która
udzielana jest na podstawie wniosku spółki należącej do Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.;
ustalenie osób odpowiedzialnych za określone czynności, jakie należy wypełnić przy
nabywaniu dozwolonych usług niebędących badaniem.
W dniu 4 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu podjęła
uchwałę o przedłużeniu umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki z dotychczasową firmą
audytorską
PricewaterhouseCoopers
sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie
(obecnie
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w
Warszawie) na rok 2018.
Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki
z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa
i wewnętrznymi regulacjami Spółki. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z postanowieniami
Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub
wykształcenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz
skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera
w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji.
Spółka nie posiada zdefiniowanej polityki różnorodności stosowanej w odniesieniu do organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółki. Decyzja o nieopracowaniu polityki
uzasadniona jest dotychczasowym, wieloletnim doświadczeniem Spółki w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi, z którego wynika, że naturalny dobór kadr w oparciu o mechanizmy rynkowe, bez
stosowania specjalnych preferencji lub ograniczeń, pozwala Spółce utrzymywać silnie zmotywowany i
skuteczny zespół pracowników. Stosowane przez Spółkę kryteria doboru kadr, w tym kadry
zarządzające, przynoszą zadowalające rezultaty także pod względem realizowania kryterium
różnorodności.
Jednocześnie Spółka stosuje i przestrzega w tym zakresie przepisów powszechnie obowiązujących
oraz wewnętrznych regulacji, takich jak Kodeks postępowania i dobrych praktyk. Kodeks wprowadza
zasadę równego traktowania bez względu na płeć, wiek, rasę, światopogląd, stan zdrowia,
przynależność związkową, staż i stanowisko pracy, wygląd zewnętrzy czy orientację seksualną. Spółka
zapewnia również jasne i sprawiedliwe zasady oceny pracy oraz kryteria awansu zawodowego.

