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1.1 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W AUTO PARTNER  S.A. ZA ROK 

2018 

1.1.1  Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsce gdzie tekst zbioru 

zasad jest publicznie dostępny. 

W 2018 roku Auto Partner S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w zbiorze „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

Spółka wypełniając obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego, kieruje się 
zasadami skutecznej i przejrzystej polityki informacyjnej i komunikacji z rynkiem i inwestorami.  

W dniu 12 sierpnia 2016 roku Auto Partner S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego 
zawarte w ww. zbiorze. Jednocześnie, stosownie do zasady I.Z.1.13 DPSN Spółka przekazała do 
publicznej wiadomości informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad 
zawartych w zbiorze, poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej Spółki pod adresem 
https://autopartner.com/lad-korporacyjny/. W związku z powołaniem w dniu 2 października 2017 r. 
przez Radę Nadzorczą Spółki Komitetu Audytu Emitent przyjął do stosowania zasady II.Z.7. i II.Z.8. 
związane z funkcjonowaniem w Spółce Komitetu Audytu. Zmodyfikowane oświadczenie na temat 
stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2016”, zostało opublikowanie na stronie internetowej Spółki w dniu 6 lutego 
2018 r. 

1.1.2 Zakres, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, 

wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 6 rekomendacji: II.R.2., 
III.R.1., IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2., VI.R.3. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie 
stosuje 9 zasad szczegółowych: I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4. 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 

I.Z.1.15. Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do 
władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki 
różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać 
cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli 
spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej 
wyjaśnienie takiej decyzji,  

Spółka nie stosuje opisanej w zasadzie I.Z.1.15. polityki różnorodności w odniesieniu do zatrudnianych 
osób. Decydującym aspektem przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są przede 
wszystkim odpowiednie kwalifikacje i merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji. 

I.Z.1.16. Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w 
terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Emitent kierując się zasadą transparentności prowadzi przejrzystą politykę informacyjną zapewniającą 
komunikację z uczestnikami rynku przy wykorzystaniu metod tradycyjnych. 



I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Emitent kierując się zasadą transparentności prowadzi przejrzystą politykę informacyjną zapewniającą 
komunikację z uczestnikami rynku przy wykorzystaniu metod tradycyjnych. 

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 

Biorąc pod uwagę wielkość Emitenta oraz oczekiwaną kapitalizację rynkową, w opinii Spółki serwis 
relacji inwestorskich w języku polskim jest obecnie wystarczający. Jednocześnie, obserwując 
zainteresowanie Spółką przez podmioty zagraniczne Emitent podejmie działania mające na celu 
uruchomienie serwisu w języku angielskim. 

Zarząd i Rada Nadzorcza 

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 
powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod 
względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. 

Decydującym aspektem przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są przede 
wszystkim odpowiednie kwalifikacje i merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji, a 
w dalszej kolejności takie aspekty jak płeć czy wiek kandydatów. 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

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. 

Na obecnym etapie zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie. Systemy kontroli wewnętrznej 
oraz zarzadzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są realizowane w różnych obszarach 
działalności Spółki. W strukturze Spółki nie zostały wyodrębnione jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za przedmiotowe zadania. 

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. 

Na obecnym etapie zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie. Systemy kontroli wewnętrznej 
oraz zarzadzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są realizowane w różnych obszarach 
działalności Spółki. 

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. 

Z uwagi na ograniczone stosowanie zasady III.R.1. stosowanie przedmiotowej zasady nie jest możliwe. 

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. 

Z uwagi na ograniczone stosowanie zasady III.R.1. stosowanie przedmiotowej zasady nie jest możliwe. 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

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. 

Zgodnie z art. 4065 KSH statut spółki akcyjnej może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności uprawnienia 
akcjonariusza określone w zasadzie IV.R.2. Rozwiązanie to nie ma charakteru obowiązkowego, a statut 
Spółki nie przewiduje takiej możliwości. W opinii Emitenta Statut, przepisy KSH oraz obowiązujący w 
Spółce regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w 
sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. 

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

Obecnie, Emitent kierując się zasadą transparentności prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, 
zapewniającą bieżącą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku, przy wykorzystaniu metod 
tradycyjnych. 

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 

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. 

Obowiązujące w Spółce Regulamin Zarządu,  Regulamin Rady Nadzorczej oraz Kodeks Etyczny Grupy 
Kapitałowej Auto Partner  zawierają regulacje dotyczące zasad postępowania w obliczu istniejącego 
lub mogącego zaistnieć konfliktu interesów. Decyzje organów Spółki podejmowane są w trybie 
zgodnym z przepisami prawa, w szczególności KSH i w związku z tym, Spółka nie planuje definiować we 
własnym zakresie kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do wskazanego wyżej 
konfliktu. Członkowie organów Spółki posiadają dostateczną wiedzę i doświadczenie, aby postępować 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. 

Wynagrodzenia 

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z 
przyjętej polityki wynagrodzeń. 

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń członków organów zarządczych i nadzorujących oraz 
kluczowych menadżerów. W Spółce obowiązujące zasady wynagradzania są efektem wieloletnich 
doświadczeń i oceny pracy obecnych  członków organów zarządzających i określane są odpowiednio 
do zakresu zadań, odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych 
Grupy. Poziom wynagrodzeń wypłacanych członkom organów Spółki nie stanowi zagrożenia 
negatywnego oddziaływania na interesy inwestorów. Spółka będzie jednak dążyła do bieżącego 
informowania o aktualnych zasadach ustalania wynagrodzeń członków organów Spółki i jej kluczowych 
menedżerów, poziomie przysługujących od Spółki i Spółek Zależnych poszczególnym członkom Zarządu 
wynagrodzeń i ich składnikach, a także zachodzących w tym względzie zmianach. 

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i 



długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać 
rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Polityka wynagrodzeń kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Spółki jest ściśle powiązana ze 
strategią Emitenta oraz jego wynikami i celami długoterminowymi poprzez wprowadzony system 
motywacyjny. W ramach  programu zaoferowane zostaną menedżerom do objęcia warranty 
subskrypcyjne serii B, których liczba uzależniona będzie od spełnienia kryteriów biznesowych zgodnych 
z planem strategicznym Spółki, w tym w szczególności od wzrostu EBITDA. Katalog osób mogących 
uczestniczyć w programie nie jest zamknięty, a tym samym program ten może stanowić również istotny 
argument w przypadku potrzeby pozyskania nowych osób na kluczowe stanowiska kierownicze. 
Ponadto Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy i regulaminów wewnętrznych 
dotyczących zakazu dyskryminacji. 

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

 W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń. 

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, 

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. 

Z uwagi na niestosowanie zasady VI.R.1. pełne stosowanie przedmiotowej zasady nie jest możliwe. 
Spółka będzie jednak dążyła do bieżącego informowania o aktualnych zasadach ustalania wynagrodzeń 
członków organów Spółki i jej kluczowych menedżerów, poziomie przysługujących od Spółki i Spółek 
Zależnych poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzeń i ich składnikach, a także zachodzących w 
tym względzie zmianach. 

1.1.3 Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 

Spółka Auto Partner S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Auto Partner posiadają 
dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej o charakterze rozproszonym, który 
zapewnia skuteczność działań, wiarygodność, kompletność, zgodność działania z przepisami prawa i 
regulacjami wewnętrznymi oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kontrola 
wewnętrzna jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Grupą sprawowaną bezpośrednio przez Zarząd 
spółki dominującej, Zarządy spółek zależnych, Dyrektora Działu Controllingu, Dział Kontroli 
Wewnętrznej i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz  obsługę 
prawną Grupy. 

W ramach kontroli nad sprawozdawczością Zarząd Auto Partner S.A., zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, poddaje sprawozdania finansowe odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez 



niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. 
Sprawozdania finansowe sporządzane są z zachowaniem stosownych procedur, przy współpracy z 
poszczególnymi działami Spółki i spółek zależnych, pod nadzorem Członka Zarządu Dyrektora 
Finansowego. Grupa stosuje zatwierdzoną politykę rachunkowości opisującą zasady wyceny aktów i 
pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.  

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Grupa wykorzystuje dedykowane dla tego celu 
narzędzia informatyczne umożliwiające automatyczną weryfikację zgodności danych oraz stałą 
kontrolę działań księgowych i controllingowych.  

Kompleksowy charakter systemu kontroli zapewnia zarówno terminowe, jak i dokładne ujawnianie 
faktów dotyczących istotnych elementów działalności wszystkich spółek Grupy. Pozwala on Zarządowi 
Auto Partner S.A, Komitetowi Audytu, jak też i Radzie Nadzorczej na uzyskiwanie pełnej wiedzy o 
sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Grupy, a także efektywności zarządzania. 
Funkcjonujący w Grupie Kapitałowej Auto Partner  system kontroli zapewnia kompletność ujęcia 
operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę 
posiadanych zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość 
sporządzenia sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Auto Partner S.A. i 
Grupy Kapitałowej Auto Partner w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.  

W ramach zarządzania ryzykiem Grupa realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad 
zarządzania obejmujących głównie:  

• Ryzyko związane ze zmianą polityki bonusów przez dostawców (producentów) części 
zamiennych  

• Ryzyko związane z nieskuteczną realizacją lub przyjęciem błędnej strategii rozwoju 

• Ryzyko związane z załamaniem popytu na niektóre towary oferowane przez Spółkę 

• Ryzyko związane ze strukturą zadłużenia Grupy  

• Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych  

• Ryzyko związane z koncentracją zapasów (towarów) w magazynie centralnym 

• Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz możliwością pozyskania 
wykwalifikowanej kadry 

• Ryzyko związane z systemem informatycznym 

• Ryzyko związane z funkcjonowaniem magazynu głównego Grupy 
Zarząd  Auto Partner S.A. dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki oraz 
Grupy i zarządza tym ryzykiem. Zarząd odpowiada za monitorowanie oraz identyfikację ponoszonego 
ryzyka. Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym sprawują zarządy poszczególnych spółek Grupy. 

Rada Nadzorcza wraz Komitetem Audytu monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 
skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu prowadzi bieżącą 
współpracę z Zarządem Auto Partner S.A. oraz Biegłym Rewidentem w zakresie nadzoru nad 
sporządzaniem sprawozdań finansowych. 

1.1.4 Akcjonariusze posiadający 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 raportu Akcjonariuszami Spółki posiadającymi znaczne pakiety akcji są: 

Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba 

głosów 

na WZ 

Udział 

w kapitale 
zakładowym 
(%) 

Udział w 
ogólnej 

liczbie 
głosów (%) 



Aleksander Górecki 29 883 577 29 883 577 22,965% 22,965% 

Katarzyna Górecka 35 060 681 35 060 681 26,943% 26,943% 

AEGON Otwarty Fundusz 
Emerytalny 

6 700 000 6 700 000 pow. 5%* pow. 5%* 

Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota 
Jesień” (OFE PZU) 

8 617 124 8 617 124 pow. 5%** pow. 5%** 

Nationale Nederlanden 
Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne SA *** 

8 170 536 8 170 536 pow. 5%*** pow. 5%*** 

Santander TFI S.A. **** 6 698 877 6 698 877 pow. 5%**** pow. 5%**** 

* AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 
7 czerwca 2016 r. poinformował, że posiada 6 700 000 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki według 
aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie  5,148% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

**Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta 
zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które 
wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 6,622% udziału 
w ogólnej liczbie głosów.  

***Nationale- Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez   zarządzane  fundusze: 
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale- Nederlanden Dobrowolny 
Fundusz Emerytalny poinformowało Emitenta o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2018 r. które wg 
obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie  6,279% udziału w 
ogólnej liczbie głosów. 

**** BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez zarządzane fundusze: Arka BZ WBK 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (obecnie Santander TFI S.A.) 
poinformowało Emitenta o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2018 r., które wg obliczeń Spółki według 
aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie  5,148% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

3.18.5 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 
kontrolne 

Spółka nie posiada papierów wartościowych nadających specjalne uprawnienia kontrolne ich 
posiadaczom. 

1.1.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. 

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji. 

1.1.7 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych emitenta. 

Akcje Emitenta będące w posiadaniu  głównych Akcjonariuszy Spółki - Pana Aleksandra Góreckiego  
oraz Pani Katarzyny Góreckiej (Akcjonariusze)  w 2018 roku objęte były umową lock-up.  



Przedmiotem  umowy było ograniczenie rozporządzania akcjami, które pozostały Panu Aleksandrowi 
Góreckiemu po  przeprowadzeniu transakcji ABB, tj. 29 883 577 sztuk  akcji oraz 35 060 681 sztuk akcji 
należących do Pani Katarzyny Góreckiej. 

Blokada została ustanowiona na okres 360 dni licząc od dnia ogłoszenia informacji o przystąpieniu o 
transakcji ABB, który liczył się  od dnia  18 grudnia 2017 roku tj. dnia publikacji przez Spółkę raportu 
bieżącego nr 46/2017. Umowa lock-up wygasła w dniu 17 grudnia 2018 r. 

Na dzień publikacji niniejszego raportu w Auto Partner S.A. nie zostały wprowadzone ograniczenia w 
przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych Spółki.  

1.1.8 Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, 

w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. Mandaty 
Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Członkowie 
Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. Wygaśnięcie mandatu 
Członka Zarządu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka 
Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu. 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

W zakresie prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji obowiązują przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 

1.1.9 Opis zasad zmiany statutu. 

Zmiana Statutu Auto Partner S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do 
rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki zapada 
większością ¾ głosów z wyjątkiem zmian, dla których Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. 

1.1.10 Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. 

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut 
Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Zarówno Statut, jak i  Regulamin Walnego 
Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki: https://autopartner.com/lad-korporacyjny/ 

Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, odbywa się raz w roku, najpóźniej 
w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne. Ponadto w określonych przypadkach prawo zwołania 
Walnego Zgromadzenia lub żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom.  

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocników. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.  

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest 
ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.  

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej 
do rozpatrzenia.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w 
głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek 
handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w 
szczególnych sprawach. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu 



członków organów Spółki likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach 
osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób 
ich wykonywania określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, Regulamin  i  przyjęte 
do stosowania przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego. 

Elementami szczególnymi wyłączonymi spod kompetencji Walnego Zgromadzenia są: 

• nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 

• wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. 

Organem decyzyjnym w powyższym zakresie na mocy Statutu Spółki jest Rada Nadzorcza. 

Zgodnie ze Statutem uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością 
oddanych głosów z wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. 

Na stronie internetowej Auto Partner S.A. znajduje się specjalna sekcja poświęcona Walnym 
Zgromadzeniom Spółki, w której zamieszczane są informacje o zbliżających się Zgromadzeniach 
Akcjonariuszy, a także materiały archiwalne z odbytych posiedzeń. 

Walne zgromadzenia organizowane są w taki sposób, aby należycie wywiązać się z obowiązków wobec 
Akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw. 

Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów 
system ten winien zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak 
również eliminację - w przypadku głosowania tajnego – możliwości identyfikacji sposobu oddawania 
głosów przez poszczególnych akcjonariuszy Spółki. Te same wymogi muszą być spełnione przy 
przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.  

Walne Zgromadzenie Spółki może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Tychach, Katowicach, Krakowie, 
Warszawie i Gdańsku.   

Spółka niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy publikuje w formie raportu 
bieżącego podjęte uchwały, jak również zamieszcza je na swojej stronie internetowej, co umożliwia 
akcjonariuszom zapoznanie się ze sprawami poruszanymi w toku walnych zgromadzeń akcjonariuszy. 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyznaczając wówczas 
przewodniczącego tego zgromadzenia. Natomiast akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Zarządu z żądaniem zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku.  

W Walnym Zgromadzeniu Auto Partner S.A. mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub 
akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Auto Partner S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocników. 

Każdy z Akcjonariuszy Spółki ma prawo do: 

• zgłaszania podczas obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad.  



• wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad 

obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim 

uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z 

podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza Spółki, na ręce Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, chyba, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zezwoli na przedstawienie 

propozycji w formie ustnej.  

1.1.11 Skład osobowy i opis działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich 

komitetów. 

Zarząd Spółki Auto Partner S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. działał w składzie 
trzyosobowym: 

• Aleksander Górecki – Prezes Zarządu 

• Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu 

• Piotr Janta – Członek Zarządu 

W dniu 23 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/2018, na mocy której powołała 
z dniem 1 kwietnia 2018 r. do pełnienia funkcji Członka Zarządu Auto Partner S.A. Pana  Michała 
Bregułę. 

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki jest czteroosobowy i działa w 
następującym składzie: 

• Aleksander Górecki – Prezes Zarządu 

• Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu 

• Piotr Janta – Członek Zarządu 

• Michał Breguła – Członek Zarządu 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Sposób reprezentacji Spółki określa 
Statut, zgodnie z którym do składania oświadczeń woli umocowany jest Prezes Zarządu Spółki 
samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków Zarządu - łącznie dwaj członkowie zarządu albo 
jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. 

Zarząd Spółki działa przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek 
Handlowych, a także Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu oraz zgodnie z zasadami „Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są z własnej inicjatywy przez Prezesa Zarządu, 
a podczas jego nieobecności, Członka Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu może złożyć 
każdy z członków Zarządu Prezesowi Zarządu. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie z zastrzeżeniem czynności, 
dla których zgodnie z przepisami prawa lub Statutu wymagana jest zgoda innych organów Spółki. 

Zarząd, przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka 
gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które powinny być w danym 
przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod 
uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników 
Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności 
gospodarczej.  

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na 
interes Spółki, Zarząd działa ze szczególną starannością z zachowaniem istniejących w tym zakresie 
procedur, w taki sposób, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. 



Nadzór nad Spółką sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza, powoływana przez Walne Zgromadzenie 
na pięcioletni okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:  

• Pan Jarosław Plisz jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

• Pan Zygmunt Grajkowski jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  

• Pani Katarzyna Górecka jako Członek Rady Nadzorczej,  

• Pan Bogumił Woźny jako Członek Rady Nadzorczej,  

• Pan Bogumił Kamiński jako Członek Rady Nadzorczej.  

Powyższy skład Rady Nadzorczej do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zmienił się. 

Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące 
spełniania kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków    i 
okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów 
niezależności. 

W pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. dwóch członków niezależnych, którzy 
złożyli na piśmie stosowne oświadczenia o swojej niezależności są to: 

• Pan Bogumił Kamiński – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Bogumił Woźny – Członek Rady Nadzorczej  

Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej. 

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Uchwały Rady 
Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwał w tym trybie określa Statut Spółki 
oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach 
działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprawozdawczości finansowej, procesów 
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Solidarnie z Zarządem odpowiada za prawidłowe 
sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki. Szczegółowe zasady 
pracy Rady Nadzorczej określa Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.  

Komitet Audytu 

Poniżej przedstawiono wymagane przez § 70 ust. 6 pkt l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 
marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informacje dot. Komitetu Audytu: 

W ramach Rady Nadzorczej został wyodrębniony Komitet Audytu w następującym składzie: 

• Pan Bogumił Jarosław Woźny   – Przewodniczący Komitetu Audytu 

• Pan Bogumił Kamiński – Członek Komitetu Audytu 

• Pan Jarosław Plisz – Członek Komitetu Audytu 

Do zadań Komitetu Audytu należy m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, 

przygotowywanie projektów ocen i raportów Rady Nadzorczej związanych z zamknięciem roku 

obrotowego, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego 

oraz zarządzania ryzykiem w Spółce, udział w procesie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, zapewnienie właściwej współpracy z audytorami. Rada Nadzorcza Spółki na 

posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2017 r. uchwaliła  Regulamin Komitetu Audytu Auto Rady Nadzorczej 

Auto Partner Spółka, który określa główne zasady jego funkcjonowania. 



Niezależność Członków.  

W roku 2018 w Komitecie Audytu Auto Partner S.A. członkami niezależnymi, spełniającymi przesłanki 
niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („Ustawa o Biegłych”) byli: 

• Pan Bogumił Woźny  – Przewodniczący Komitetu Audytu 

• Pan Bogumił Kamiński – Członek Komitetu Audytu 

Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 

finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia. 

Członkami Komitetu Audytu  posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych są: Pan Bogumił Jarosław Woźny, Pan Bogumił Kamiński. 

Pan Bogumił Jarosław Woźny  - w 1996 roku ukończył kurs rachunkowości i finansów oparty na 
oryginalnych materiałach the Chartered Association of Certified Accountants.   

Pan Bogumił Kamiński -  jest dr hab. nauk ekonomicznych, tytuł naukowy nadany przez Szkołę Główną 
Handlową w 2013 roku, obecnie profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem 

sposobu ich nabycia. 

Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa 
Spółka jest Pan Jarosław Plisz. 

Pan Jarosław Plisz posiada licencję maklera giełdowego, od 2007 roku pełni funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Auto Partner S.A. i aktywnie uczestniczy w rozwoju Spółki. W związku z powyższym posiada 
doświadczenie dotyczące branży motoryzacyjnej oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania spółek 
publicznych. 

Informacja o świadczeniu przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe dozwolone usługi  

niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz 

wyrażano zgodę na świadczenie tych usług. 

Firma Audytorska Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w 
Warszawie badająca jednostkowe sprawozdanie finansowe Auto Partner S.A  i skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner  przeprowadziła w roku 2018 uzgodnione 
procedury na wybranych pozycjach pakietu konsolidacyjnego AP Auto Partner CZ s.r.o. z siedzibą w 
Pradze. Czynności te przeprowadzono dla celów badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za lata 2018, 2019, 2020, 2021. W związku z w/w 
usługami dokonano oceny niezależności firmy audytorskiej. Usługi te zostały zaakceptowane przez 
Komitet Audytu uchwałą nr 4 z dnia 13 maja 2018 r. oraz przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 14 
maja 2018 r. 

Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz 

polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z 

tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 

badaniem. 

W 2018 roku w Auto Partner  S.A. obowiązywała opracowana i przyjęta przez Komitet Audytu  w dniu 
29 grudnia 2017 r. Polityka i procedura wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Auto Partner S.A. W powyższych dokumentach określone zostały wytyczne i zasady, 
którymi powinny kierować się Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji oraz Rada 
Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
Uwzględniają one wymogi wynikające z Ustawy o Biegłych oraz charakter, rodzaj i zakres (w tym 
terytorialny) działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową Auto Partner i obejmują następujące 
elementy:  



• znajomość branży i specyfiki działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
prawno-podatkowych oraz dotyczących sprawozdawczości finansowej, mających znaczenie 
dla oceny ryzyka badania sprawozdania finansowego oparta na dotychczasowym 
doświadczeniu podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym do Spółki profilu 
działalności; 

• dotychczasowe posiadane doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

• możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie 
sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy śródroczne, 
itp.); 

• poziom oferowanej ceny za świadczone usługi; 

• ilość pracowników dedykowanych do prowadzenia badania oraz ich kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie; 

• możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę; 

• dotychczasowe współpraca podmiotu uprawnionego do badania ze Spółką; 

• możliwość objęcia badaniem przez spółki danej firmy audytorskiej działającej w sieci 
międzynarodowej spółek z Grupy Kapitałowej działających poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Polityka definiuje również okresy współpracy z firmami audytorskimi oraz przebieg procesu, za którego 
organizację odpowiada Dyrektor Finansowy Spółki.  

Ponadto w 2018 roku obowiązywała opracowana i przyjęta przez Komitet Audytu  w dniu 29 grudnia 
2017 r. Polityka w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez Firmę Audytorską, podmiot 
powiązany z Firmą Audytorską lub członka jego sieci. Zgodnie z podstawowymi założeniami tego 
dokumentu, biegły rewident lub firma audytorska, przeprowadzające badanie sprawozdania 
finansowego lub podmiot powiązany z firmą audytorską, ani żaden z członków sieci, do której należy 
biegły rewident lub firma audytorska, nie powinny świadczyć bezpośrednio ani pośrednio na rzecz 
badanej jednostki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii 
Europejskiej, żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani 
czynnościami rewizji finansowej. Wyjątek stanowią usługi wskazane w art. 136 ust. 2 Ustawy o 
Biegłych, których świadczenie możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową 
Auto Partner S.A., po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń 
niezależności i wyrażeniu przez Komitet Audytu stosownej zgody. Wszelkie usługi świadczone przez 
firmę audytorską lub podmioty powiązane wymagają wcześniej oceny ryzyk i niezależności Komitetu 
Audytu. 

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 marca 2018 r. zgodnie z rekomendacją przestawioną 
przez Komitet Audytu w uchwale nr 2 z dnia 9 marca 2018 r., podjęła uchwałę o wyborze firmy Deloitte 
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie  jako podmiotu 
uprawnionego do: 

• przeglądu skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Auto Partner S.A. za I 
półrocze 2018, 2019, 2020, 2021 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 

• przeglądu skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Auto 
Partner S.A. za I półrocze 2018, 2019, 2020, 2021 roku sporządzonego zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 



• badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Auto Partner S.A. za lata 2018, 2019, 
2020, 2021, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF), 

• badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. za 
lata 2018, 2019, 2020, 2021, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Umowa z audytorem została zawarta na okres 4 lat. Pomimo wcześniejszej współpracy z w/w firmą 
audytorską nie zostały naruszone zasady obowiązkowej rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego 
biegłego rewidenta. Reasumując, Auto Partner S.A stwierdza, iż rekomendacja Komitetu Audytu 
dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, została sporządzona na podstawie 
procedury wyboru spełniającej wszelkie obowiązujące kryteria a wybór nastąpił zgodnie                                                 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi. 

Liczba odbytych posiedzeń Komitetu Audytu poświęconych wykonywaniu obowiązków Komitetu 

Audytu 

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu Auto Partner S.A. 

1.1.12 Opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej 

kluczowych menedżerów 

Spółka nie przyjęła odrębnego dokumentu polityki różnorodności i nie stosuje jej w odniesieniu do 
władz oraz jej kluczowych menedżerów. Decydującym aspektem przy wyborze władz Spółki oraz jej 
kluczowych menedżerów są przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje i merytoryczne 
przygotowanie do pełnienia określonej funkcji. 

Kwestie związane z poszanowaniem różnorodności i ochroną przed dyskryminacją zostały 
uregulowane w Regulaminie Pracy Auto Partner S.A., a także w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej 
Auto Partner S.A. w których to dokumentach pracodawca zobowiązuje się do poszanowania 
różnorodności, a w szczególności do zapewnienia równego traktowania pracowników w zakresie 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do 
szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, a także 
bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Podejście takie obowiązuje wszystkich zatrudnionych, niezależnie od 
stanowiska. Zabronione jest kierowanie się w zakresie takich decyzji przesłankami 
pozamerytorycznymi. W Grupie Kapitałowej Auto Partner nie toleruje się jakichkolwiek przejawów 
dyskryminacji.  Grupa jest otwarta na różnorodność i rozumie że jest to istotny zasób, który przyczynia 
się do wzrostu jej wartości. Dodatkowo Kodeks Etyczny  przewiduje mechanizmy pozwalające na 
rozstrzyganie wątpliwości, jak również zgłaszania potencjalnych naruszeń. 

Rozwiązanie takie w ocenie Auto Partner S.A. jest wystarczające i efektywne. Choć aktywności Grupy 
Auto Partner wykraczają poza rynek polski, a sama Grupa zatrudnia wielu obcokrajowców, tworząc 
organizacje wielokulturową, nie odnotowuje się problemów społecznych na tle narodowościowym czy 
etnicznym. Pozytywną ocenę w tym zakresie potwierdzały też kontrole przeprowadzane, również w 
ostatnim roku, przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Gdyby sytuacja zaczęła ulegać zmianie, tj. 
pojawiać zaczęłyby się problemy, np. związane z ksenofobią, Grupa Auto Partner nie wyklucza 
wprowadzenia dodatkowych rozwiązań formalnych, mających zapewnić pracownikom ochronę.  

  



 


