Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - § 91, ust. 5, pkt 5
Oświadczenie SCO-PAK SA o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.
Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego „Dobrym Praktykom Spółek
Notowanych na GPW”, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów
Wartościowych w uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012. Tekst zasad ładu
korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.
Opis Zasad Ładu Korporacyjnego, które Sco-PAK S.A. wyłączył ze stosowania z
wyjaśnieniem przyczyn tego wyłączenia.
Zarząd spółki Sco-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent"), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego
dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego
otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami
Emitenta, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że
przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z wyłączeniem:
Zasady I.5: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka
wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie
zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego
systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE),
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z zapisami par. 31 pkt 2 p 2 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza określa zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast zgodnie z par.27
pkt.2 – Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W
ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez
Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę
Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.
Zasady I.12. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego
zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej"
Spółka nie zamierza stosować tej zasady z uwagi na ograniczenia i ryzyka techniczne oraz
stosunkowo wysokie koszty wdrożenia.
Zasady II.1.9a "Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo."
Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady ponieważ w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków
informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez
publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na
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swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych
informacji dotyczących walnych zgromadzeń.
Zasady II.2. " Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku
angielskim,
przynajmniej
w
zakresie
wskazanym
w
części
II.
pkt.1"
Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady z uwagi na to, że jej stosowanie nie wpłynie na
poprawę komunikacji z inwestorami, ani na realne wzmocnienie praw akcjonariuszy, a
spowoduje dla Spółki znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe. Z uwagi na obecną
strukturę akcjonariatu Emitenta, nie widzi on uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych
kosztów związanych z realizacją tej zasady.
Zasady IV. 10 "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1)
transmisji
obrad
walnego
zgromadzenia
w
czasie
rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad."
W ocenie Emitenta realizacja ww. zasady związana jest z zagrożeniami natury tak technicznej
jak i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg
walnych zgromadzeń. Ponadto zastosowanie ww. zasady związane będzie z poniesieniem
przez Emitenta istotnych kosztów.
Wyżej wymienione oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Emitenta
www.scopak.com.pl
Zakres, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego,
wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia,

Zasady I.5: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka
wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie
zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego
systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE),
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z zapisami par. 31 pkt 2 p 2 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza określa zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast zgodnie z par.27
pkt.2 – Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W
ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez
Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę
Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.
Zasady I.12. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego
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zgromadzenia,
przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej"
Spółka nie zamierza stosować tej zasady z uwagi na ograniczenia i ryzyka techniczne oraz
stosunkowo wysokie koszty wdrożenia.
Zasady II.1.9a "Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo."
Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady ponieważ w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków
informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez
publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na
swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych
informacji dotyczących walnych zgromadzeń.
Zasady II.2. " Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku
angielskim,
przynajmniej
w
zakresie
wskazanym
w
części
II.
pkt.1"
Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady z uwagi na to, że jej stosowanie nie wpłynie na
poprawę komunikacji z inwestorami, ani na realne wzmocnienie praw akcjonariuszy, a
spowoduje dla Spółki znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe. Z uwagi na obecną
strukturę akcjonariatu Emitenta, nie widzi on uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych
kosztów związanych z realizacją tej zasady.
Zasady IV. 10 "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad."
W ocenie Emitenta realizacja ww. zasady związana jest z zagrożeniami natury tak technicznej
jak i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg
walnych zgromadzeń. Ponadto zastosowanie ww. zasady związane będzie z poniesieniem
przez Emitenta istotnych kosztów.
Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w SCO-PAK S.A. jest stale udoskonalany
i służy zapewnieniu rzetelności, terminowości, wszechstronności i przejrzystości w realizacji
procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Celem tych działań jest między innymi
sporządzanie sprawozdań, które w sposób prawidłowy, zgodny z PSR i Ustawą o
rachunkowości, oddadzą istotę działalności gospodarczej Spółki. Wszystkie istotne sfery
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funkcjonowania przedsiębiorstwa są regulowane przez wewnętrzne akty normatywne, w tym
między innymi Regulamin Organizacyjny Spółki określa strukturę organizacyjną i sposobów
funkcjonowania jej przedsiębiorstwa oraz zadania i odpowiedzialność komórek
organizacyjnych. Funkcje kontrolne poszczególnych pracowników są zdefiniowane ww.
aktach. Stosowane w spółce procedury pozwalają na wiarygodną ocenę ryzyka operacyjnego
w odniesieniu do sprawozdań finansowych. Spółka, zatrudniając prawników na poszczególne
stanowiska, kieruje się zasadą wysokich kwalifikacji i kompetencji. Spółka posiada
zatwierdzony przez Zarząd Zakładowy Plan Kont, zgodnie z obowiązującymi zasadami wg PSR
oraz przyjętą w tym samym trybie Politykę Rachunkowości. Rada Nadzorcza uczestniczy w
procesie kontroli i zarządzania ryzykiem w sprawozdawczości finansowej poprzez
przyjmowanie sprawozdań kwartalnych i półrocznych oraz dokonywanie oceny rocznej
sprawozdań finansowych sporządzanych przez Spółkę. Rada Nadzorcza ponadto dokonuje
analizy miesięcznych i kwartalnych wyników finansowych oraz bieżącej analizy ekonomicznej
dotyczącej działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Rada Nadzorcza, w miarę
potrzeb, deleguje swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem badania sprawozdania finansowego sprawuje
p.o. Dyrektora Finansowego. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane
Zarządowi Spółki w celu weryfikacji. Półroczne i roczne sprawozdania finansowe sporządzane
podlegają również przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.
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,
Głównym akcjonariuszem jest spółka „PRESCOTT” Spółka Akcyjna z siedzibą W Chełmie, która
na dzień 31 grudnia 2011 roku jest właścicielem 19.376.000 akcji w tym:
- 10.426.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 8.950.000 akcji zwykłych zdematerializowanych serii B,
które łącznie stanowią 40,92% udziału w kapitale zakładowym SCO-PAK S.A i 51,58 % w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pozostali, indywidualni akcjonariusze posiadają mniej niż 5% głosów W ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień,
Akcjonariusze Spółki nie posiadają papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia
kontrolne w stosunku do Spółki.
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Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do 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 spółce nie występują akcje z ograniczonym prawem głosu
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta,
Akcje serii B (8.950.000) należące do PRESCOTT SA z siedzibą w Chełmie są zabezpieczone
prawem zastawu tytułem poręczenia spłaty obligacji serii G
Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,
Zgodnie ze statutem Spółki członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i
pozasądowych. Zarząd nie posiada uprawnień dotyczących podjęcia decyzji o emisji akcji lub
wykupu akcji własnych.
Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,
Zasady zmiany statutu Emitenta określają przepisy ksh oraz postanowienia statutu. Tekst
statutu dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.scopak.com.pl
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym
zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,
Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia a także prawa
akcjonariuszy wynikają wprost z przepisów ksh, statutu oraz regulaminu WZA. Statut oraz
regulamin dostępne są na stronie internetowej Spółki www.scopak.com.pl
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
Zarząd spółki:
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Zarząd Spółki w roku obrotowym był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił
Grzegorz Pleskot. Zarząd działa na podstawie przepisów ksh, postanowień Statutu Spółki oraz
zgodnie z Zasadami Dobrych Praktych Spółek Notowanych na GPW. Treść Statutu dostępna
jest na stronie internetowej spółki www.scopak.com.pl
Rada Nadzorcza.
W roku obrotowym członkami Rady Nadzorczej byli:
Stefan Kołakowski – Przewodniczący
Tadeusz Michał Pleskot – Zastępca Przewodniczącego
Aneta Bernadeta Kazieczko – sekretarz
Ewa Pleskot – członek
Marian Olszak – członek
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności kodeksu spółek
handlowych, statutu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej. Treść Statutu oraz Regulaminu
jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.scopak.com.pl. Rada Nadzorcza w
ramach swoich uprawnień powołała Komitet Audytu, którego działanie określa Statut oraz
Regulamin Rady Nadzorczej.
Warszawa, 2014-04-28
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