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36.
PRZEZ SEKO S.A. (Emitent lub 8 r.

A. Wskazanie: 

- 

- 
dobrowol

- 
w 
wraz z przedstawie
korporacyjnego.

W 2018 
 dnia 13 

-

przewidziane prawem krajowym.

o 

Nr zasady / 
rekomen-

dacji

I. iej, w czytelnej formie i 

I.Z.1.10. prognozy finansowe 
- opublikowane w 

okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z 
ich realizacji, 

internetowej. 

I.Z.2.
lub mWIG40, 

przynajmniej w zakresie wskazanym w 

ich akcjonariatu lub charakter i zakres 

krajowych akcjonariuszy) nie wymaga 
zenie strony 

angielskim w zakresie wskazanym w 
zasadzie I.Z.1.
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Nr zasady / 
rekomen-

dacji

IV.R.2.

walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich 

czasie rzeczywistym, 

romadzenia, 

zgromadzenia. 

obecni

zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

praw z posiadanych akcji. Stosowanie 

zapewnieniem 

elektronicznej) oraz ryzykiem 

elektronicznej.

IV.R.3.

kach) i w ramach 

nabyciem praw po stronie akcjonariusza 

notowane. 

cznie na rynku krajowym.

IV.Z.2. 

walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym.

akcjonariatu (ok.
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Nr zasady / 
rekomen-

dacji

z

transmisji obrad walnego 
zgromadzenia nie jest konieczne dla 

wszystkich akcjonariuszy.

VI.R.3. jonuje 

jego funkcjonowania ma zastosowanie 
zasada II.Z.7. 

funkcjonuje komitet do spraw 

VI.Z.1. Aktualnie w

VI.Z.2. 

przyznaniem w ramach programu 

lata. 

z

od stosowania 

Nr zasady / 
rekomen-

dacji

I.R.3.
z

-

ja tej 

inwestorom i analitykom zadawanie 
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Nr zasady / 
rekomen-

dacji

z
a

z zainteresowanymi osobami 
i

z

str

z inwestorami i analitykami przy 
zachowaniu adekwatnego poziomu 

W przypadku zainteresowania ze 

otwartymi spotkani

zorganizowania i odbycia takiego 
spotkania. 

i mi prawa:

I.Z.1.3.

zamieszczany przedmiotowy schemat.

I.Z.1.19.

wskazanie przyczyn nieudzielenia 
odpowiedzi, zgodnie z zasa

zapisu przebiegu obrad Walnych 

wypowiedzi i pytania. Regulamin WZ 

ich dalszej publikacji. W protokole z 

Zgromadzenie. Zgodnie z 
Regulaminem Walnego Zgromadzenia 

ki 
i

przejrzysty przebieg Walnych 
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Nr zasady / 
rekomen-

dacji

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego 
zgromadzenia, w formie audio lub wideo, obrad Walnych Zgromadze

w formie audio lub wideo, ani nie 
planuje rejestracji Walnych 

jest dokumentowany zgodnie 
z

Zgromadzeniach jest przekazywana 

jej stronie internetowej. W ocenie 

wszystkich akcjonariuszy.

II.Z.1.
i reprezentu

podejmowanych kolegialni

nie jest obecnie konieczne 

p

III.Z.2. 

rady nadzorczej lub komitetu audytu. 

organizacyjne odpowiedzialne za 

obecnie 

struktury organizacyjnej). Wskazane w 
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Nr zasady / 
rekomen-

dacji

III.Z.3. 

z

organizacyjna odpowiedzialna za audyt 

pewnia to obecnie 
efektywne wykonywanie funkcji audytu 

V.Z.6. 

rozpatryw

jednak 

w 

Dodatkowym a

i 
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wraz ze wskazaniem liczby posiadanych prz
w 
w 

-R za 2018 

Akcjonariusz Liczba 
akcji akcji (tys. PLN) w kapitale (%)

Liczba 
w

w Straszynie
4 155 688 415,6 62,49% 4 155 688 62,49%

Fundusze 
inwestycyjne 

przez Opera TFI

1 043 188 104,3 15,69% 1 043 188 15,69%

PKO BP 
Bankowy OFE 414 028 41,4 6,23% 414 028 6,23%

: 

- Kazimierz Kustra 
100

,  

- Tomasz Kustra ominalnej 
27  w 

, 

- Joanna Szymczak 
27  w 

, 

- Karolina Goliszewska-Kustra 
nominalnej 27  w g

.
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ograniczeni

war

I. Opis 

Krajowego Rejestru . 

adzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 

b) zmiana Statu

Rady Nadzorczej, 
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f) emisja obligacji zamiennych na akcje, 

g) powo

j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu 

K. O
 nich 

8 

8 r.

8 
-Kustra 

(jako Sekretarz RN), picka, Danuta Kustra oraz Piotr Szymczak. 

skazane 
8 r.

  

8 r. 
wchodzili Bogdan Nogalski,  oraz Karolina Goliszewska-Kustra. 

  

L. Informacje o komitecie audytu 

- Bogdan Nogalski 

- 

- Karolina Goliszewska Kustra 

Bogdan Nogalski.  
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ych jest Bogdan Nogalski. 

Bogdan Nogalski jest profesorem zwyczajnym 
utorem licznych publikacji z zakresu 

funkcje konsultanta 
 biznesowych

Emitent jest Karolina Goliszewska-Kustra. 

Karolina Goliszewska-

b

a celu zdefiniowanie potrzeb 

Goliszewska-

. 

est 

podmiotu uprawnionego do badania: 
a)
b)
c)

 Warszawie S.A., 
d)

o 
e)
f) kwa

Ponadto w 
przeprowadzenia badania ustawowego 

audytorskich. 

Zgodnie z 

ani

nr 537/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.).  

mach audytorskich oraz nadzorze publicznym. wiadczenie 

 Komitet Audytu wydaje wytyczne 
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-2019 oraz do przeprowadzenie 

5   

M
i 

. Wynika to przede wszystkim z aktualnej struktury 

Chojnice, dnia 20 marca 2019 r.

Funkcja Podpis

Kazimierz Kustra

Tomasz Kustra

Joanna Szymczak


