
Źródło: Sprawozdanie z Działalności Spółki Auto Partner SA oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za 

okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 

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

3.18.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsce, gdzie tekst 

zbioru zasad jest publicznie dostępny. 
W 2021 roku Auto Partner S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w zbiorach: „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 26/1413/2015, które obowiązywały do 30 czerwca 2021 

roku. Od 1 lipca 2021 roku Spółka na podstawie Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 

2021 r. została zobowiązana do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” 

(DPSN) Treść DPSN jest dostępna pod adresem http://corp-gov.gpw.pl. 

W dniu 30  lipca 2021 roku Auto Partner S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego 
zawarte w ww. zbiorze. 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/.  

 

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

wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. 
 

Emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA GPW 2021”, które publikowane są na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A..        W roku obrotowym 2021 Spółka stosowała zasady szczegółowe zawarte w ww. 

dokumencie z wyjątkiem zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 2.1., 2.2., 2.11.6., 3.1., 3.2., 3.4., 3.6., 3.7., 

4.1., 4.3. 

1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności 

obejmującą: 

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu 

i zagadnienia zrównoważonego rozwoju; 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Aktualna strategia Spółki nie uwzględnia kompleksowego ujęcia tematyki 

ESG, niemniej jednak Spółka w przyszłości przygotowując kolejną strategię weźmie pod uwagę 

w/w/ aspekty. 

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań 

mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, 

poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Aktualna strategia Spółki nie uwzględnia kompleksowego ujęcia tematyki 

ESG obejmującej aspekty społeczne i pracownicze. Spółka w trakcie swojej bieżącej działalności 

stosuje regulacje prawne i normy etyczne w zakresie równouprawnienia płci, należytych 

warunków pracy, poszanowania praw pracowniczych, przeciwdziałania mobbingowi, a także 

prowadzi dialog i współpracuje ze społecznościami lokalnymi oraz dba o dobre relacje z 



klientami. Niemniej jednak Spółka w przyszłości przygotowując kolejną strategię weźmie pod 

uwagę w/w/ aspekty społeczne i pracownicze. 

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii 

biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń 

posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, 

planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, 

finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Aktualnie obowiązujące założenia strategiczne i podstawie cele biznesowe 

Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej. Aktualna strategia nie zawiera odniesień do 

tematyki ESG. Niemniej jednak Spółka w przyszłości przygotowując kolejną strategię weźmie 

pod uwagę w/w/ aspekty. 

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy 

uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Aktualna strategia Spółki nie uwzględnia kompleksowego ujęcia tematyki 

dotyczącej zmian klimatycznych niemniej jednak Spółka w przyszłości przygotowując kolejną 

strategię weźmie pod uwagę w/w/ aspekty. 

 

2. Zarząd i Rada Nadzorcza 

2.1 Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą 

odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i 

kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna 

wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania 

realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia 

różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym 

niż 30%. 

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności wobec Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej zatwierdzonej odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 

Jednak Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji przy 

zatrudnianiu i nie wprowadza żadnych ograniczeń różnorodności swoich organów. Przy wyborze 

członków organów, odpowiednio Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza kierują się przede 

wszystkim potrzebami Spółki i w związku z tym nacisk położony jest na kompetencje, posiadaną 

specjalistyczną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży, w której działa Spółka. 

Aktualny skład Rady Nadzorczej i Zarządu zapewnia różnorodność zarówno w zakresie 

wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, wieku oraz doświadczenia zawodowego, czynniki takie jak 

płeć kandydata nie stanowią wyznacznika w tym zakresie. 

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 

powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób 

zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika  

minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%,zgodnie z celami 

określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Organy dokonujące wyboru Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zapewniają 

wszechstronność tych organów poprzez zapewnienie różnorodności pod względem wykształcenia, 

doświadczenia, wieku. Kryterium płci nie jest brane pod uwagę. Również w związku z 

niestosowaniem zasady 2.1. przedmiotowa zasada nie jest stosowana. Doceniając jednak istotę 



dobrych praktyk Spółka przy wyborze Zarządu i Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przedstawi 

na Walnym Zgromadzeniu, które przewiduje w porządku obrad wybór członków Rady Nadzorczej 

oraz Radzie Nadzorczej w odniesieniu do wyborów Członków Zarządu przedmiotową zasadę. 

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i 

rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Niestosowanie przedmiotowej zasady stanowi konsekwencję niestosowania 

zasady 2.1. 

 

3. Systemy i funkcje wewnętrzne 

3.1 Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem 

oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu 

wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za 

działanie których odpowiada zarząd.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Na obecnym etapie zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie. W 

Spółce od 2020 r. funkcjonuje system zgodności z prawem, który obejmuje w szczególności: Kodeks 

Etyki, Kodeks Antykorupcyjny, Procedurę przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i 

mobbingowi, Procedurę postępowania na wypadek kontroli/przeszukania, Procedurę udzielania 

zamówień. System ma na celu zapewnienie zgodności działania Spółki z przepisami prawa, 

standardami biznesowymi oraz innymi wymogami rynku. W ramach wprowadzanego systemu 

został zdefiniowany m.in. proces zarządzania ryzkiem nadużyć, konfliktami interesów oraz proces 

skutecznego sygnalizowania nieprawidłowości. Systemy kontroli wewnętrznej oraz zarzadzania 

ryzykiem mają charakter rozproszony i są realizowane w różnych obszarach działalności Spółki. 

Spółka obecnie rozważa powołanie funkcji audytu wewnętrznego.  

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych 

systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej 

działalności.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Na obecnym etapie zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie. W 

spółce wyodrębniono jednostkę nadzoru zgodności z prawem. Natomiast 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. Spółka obecnie rozważa powołanie 

funkcji audytu wewnętrznego. 

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego 

audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od 

krótkoterminowych wyników spółki.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Z uwagi na ograniczone stosowanie zasady 3.2. stosowanie w pełni 

przedmiotowej zasady nie jest możliwe. 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie 

przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni 

funkcję komitetu audytu.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Z uwagi na ograniczone stosowanie zasady 3.2. stosowanie w pełni 

przedmiotowej zasady nie jest możliwe.  



3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym 

znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: W spółkach grupy kapitałowej nie wyznaczono osób do wykonywania tych 

zadań, funkcje zarządzania ryzykiem i compliance są realizowane z poziomu spółki dominującej. 

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 

dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd 

funkcji audytu wewnętrznego.  

Zasada nie dotyczy spółki.  

Komentarz spółki: Zasada ta nie dotyczy Spółki. 

4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane 

spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną 

dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Z uwagi na brak zainteresowania akcjonariuszy oraz ryzyka z e-walnymi 

zgromadzeniami zasada nie jest stosowana. Realizacja ww. zasady związana jest z zagrożeniami 

także natury technicznej i prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg 

walnych zgromadzeń, a tym samym pojawia się ryzyko ewentualnego podważenia podjętych 

uchwał walnego zgromadzenia w szczególności z powodu wystąpienia usterek technicznych. 

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

rzeczywistym.  

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Z uwagi na fakt, że realizacja powyższej zasady wiąże się z przygotowaniem 

określonej infrastruktury technicznej oraz organizacyjnej a także niezgłaszaniem przez 

akcjonariuszy oczekiwań w zakresie dostępu do transmisji z przebiegu obrad walnego 

zgromadzenia, Emitent nie stosuje obecnie tej zasady, choć nie wyklucza jej stosowania w 

przyszłości. 

 


