
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w NOVITA S.A. w roku obrotowym 2017 

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), Zarząd "Novita" Spółka 

Akcyjna oświadcza, co następuje: 

1. "Novita" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017 stosowała zasady ładu korporacyjnego określone 

w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016”, uchwalonym przez Radę 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 13 października 2015 roku, 

z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem zasad wskazanych poniżej. Poniżej wskazano 

przyczyny wyłączenia stosowania danej zasady lub zamieszczono komentarz dotyczący 

ograniczonego stosowania zasady.  

2. Tekst dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016” dostępny jest publicznie 

na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nie stosowała 

praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem 

krajowym.  

I.Z.1.3. Spółka nie stosuje tej zasady z uwagi na niestosowanie zasady II.Z.1.  

I.Z.1.15. Spółka nie przyjęła formalnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej 

kluczowych menedżerów, jednak przy obsadzaniu kluczowych stanowisk Spółka stosuje wybrane 

elementy polityki różnorodności, zawsze mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

równego traktowania pracowników. 

I.Z.1.16. Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia. W przypadku podjęcia decyzji 

o transmisji obrad walnego zgromadzenia Spółka będzie stosowała tą zasadę. 

I.Z.1.20. Spółka nie rejestruje obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.  

II.Z.1. Spółka nie stosuje tej zasady. Zarząd jako organ kolegialny odpowiada łącznie za wszystkie 

obszary działalności Spółki i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i Statutu 

Spółki. 

II.Z.3. Spółka stosuje tą zasadę od 16 października 2017 roku. 

II.Z.4. Spółka stosuje tą zasadę od 16 października 2017 roku. 

II.Z.5. Spółka stosuje tą zasadę od 16 października 2017 roku. 

II.Z.6. Spółka stosuje tą zasadę od 16 października 2017 roku. 

II.Z.7. Spółka stosuje tą zasadę od 16 października 2017 roku. 

II.Z.8. Spółka stosuje tą zasadę od 16 października 2017 roku. 



II.Z.10.1. Rada Nadzorcza w przygotowywanym przez nią sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej 

za dany rok obrotowy przedstawia ocenę działalności Spółki. 

III.Z.2. Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem oraz compliance realizowane są przez poszczególne 

komórki organizacyjne Spółki. Nie wszystkie osoby odpowiedzialne za wskazane obszary są podległe 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu, jednak mają zapewnioną możliwość 

bezpośredniego raportowania zarówno do poszczególnych Członków Zarządu, jak i do Rady 

Nadzorczej. 

Zasady III.Z.3., III.Z.4., III.Z.5. Spółka nie posiada odrębnej komórki lub osoby odpowiedzialnej za 

kierowanie funkcją audytu wewnętrznego. Funkcje te są realizowane przez poszczególne komórki 

organizacyjne Spółki, zgodnie z ich zakresem obowiązków oraz w ramach istniejących w Spółce 

procedur, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na 

poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki. 

III.Z.6. Stosowanie tej zasady zależy od każdorazowej decyzji Rady Nadzorczej. 

IV.Z.16. Decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmuje 

każdorazowo walne zgromadzenie, biorąc pod uwagę wcześniejszą rekomendację Zarządu w tej 

kwestii, opartą na bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz interesie jej akcjonariuszy. 

V.Z.5. Spółka posiada wewnętrzne regulacje na poziomie statutu, które wprowadzają konieczność 

uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie transakcji, której wartość przewyższa 15% wartości 

aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, jednak bez rozróżnienia na podmiot będący stroną 

transakcji. Ponadto Spółka posiada wewnętrzne regulacje na poziomie regulaminu Zarządu, których 

charakter jest zbliżony do tej zasady. 

V.Z.6. Spółka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące konfliktu interesów, jednak nie spełniają one 

w pełni wymogów określonych w tej zasadzie. 

VI.Z.2. Spółka stosuje tą zasadę, jednak obecnie w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne 

oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami Spółki. 

VI.Z.4. Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na nieposiadanie sformalizowanej polityki 

wynagrodzeń członków organów Spółki i kluczowych menedżerów. Zgodnie jednak z obowiązującymi 

przepisami prawa, Spółka zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informacje dotyczące 

wynagrodzeń odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, które częściowo pokrywają 

się z informacjami wymaganymi w oparciu o powyższą zasadę. 

3. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność 

w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i okresowych, które są przygotowywane 

i publikowane zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 



Założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest 

zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach 

finansowych i raportach okresowych. 

W Spółce działa Komitet Audytu, do którego zadań należy m.in. monitorowanie procesu 

sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów 

zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

a także monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej. Komitet Audytu kontroluje, 

monitoruje i dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. 

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów 

kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora, do którego 

zadań należy w szczególności: przegląd półrocznego i badanie rocznego sprawozdania 

finansowego. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu 

rekomendacji Komitetu Audytu oraz przy zastosowaniu przyjętej przez Komitet Audytu polityki 

i procedury wyboru firmy audytorskiej. 

Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są Członkom Rady 

Nadzorczej, która dokonuje ich oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz 

ze stanem faktycznym. 

Formalno-prawne podstawy funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce tworzy regulamin 

organizacyjny określający podział obowiązków i odpowiedzialności w Spółce. 

Dokumenty poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Kontrola 

merytoryczna dokonywana jest przez osoby na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. 

Kontrola formalna i rachunkowa sprawowana jest przez służbę finansowo-księgową. 

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest pion ekonomiczno – finansowy 

kierowany przez Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze 

stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. Kierownictwo 

średniego i wyższego szczebla, przy udziale pionu finansowego, po zamknięciu księgowym każdego 

miesiąca kalendarzowego wspólnie analizuje wyniki finansowe Spółki i poszczególnych kosztów 

rodzajowych porównując je do założeń budżetowych. Ewentualne błędy korygowane są na bieżąco 

w księgach rachunkowych. 

Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji 

wyników zakończonego okresu przez Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych oraz Głównego 

Księgowego. 

W proces szczegółowego budżetowania, obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania Spółki, 

zaangażowane jest kierownictwo średniego i wyższego szczebla. Tak przygotowany plan 

ekonomiczno – finansowy na dany rok przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez 

Radę Nadzorczą. 



W trakcie roku Zarząd analizuje, ocenia i nadzoruje uzyskane wyniki finansowe w stosunku do 

przyjętych założeń planu budżetu, opracowanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości 

Spółki. 

4. Akcjonariusze Spółki posiadający na dzień 31 grudnia 2017 roku bezpośrednio lub pośrednio 

znaczne pakiety akcji: 

 

5. Mając na uwadze, iż wszystkie akcje Spółki są równe w prawach, brak jest posiadaczy akcji lub 

innych papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. 

6. W Spółce nie występują jakiekolwiek ograniczenia wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji, 

poza tymi które wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

7. Statut Spółki nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych. Spółce nie są znane jakiekolwiek inne ewentualne ograniczenia w tym 

zakresie, w szczególności powstałe na podstawie umów lub innych stosunków prawnych. 

8. Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających dokonywane jest decyzją Rady Nadzorczej, na 

podstawie regulacji zawartych w Statucie Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa. Uprawnienia osób zarządzających określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz aktach 

wewnętrznych Spółki. Na mocy Statutu Zarząd nie posiada nadzwyczajnych uprawnień, 

w szczególności w zakresie podejmowania decyzji o emisji akcji oraz o ich wykupie. Emisja akcji lub 

wykup akcji mogą następować w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne 

Zgromadzenie. 

9. Zasady zmiany Statutu Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki. 

Zmiana Statutu dokonywana jest przez Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie stosownej uchwały 

kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami 

Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Po uchwaleniu zmian w Statucie Zarząd 

niezwłocznie składa do właściwego sądu wniosek o ich zarejestrowanie. Po otrzymaniu 

postanowienia właściwego sądu o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółka publikuje w formie 

raportu bieżącego informacje o dokonanych zmianach Statutu, ogłaszając jednocześnie tekst 

jednolity Statutu Spółki, jeżeli została podjęta decyzja o jego ustaleniu. Tekst jednolity zmienionego 

Statutu zamieszczany jest także na stronie internetowej Spółki. 

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich 

wykonywania pokrywają się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dodatkowe 

regulacje zostały określone w wewnętrznych aktach prawnych Spółki: Statut i Regulamin WZA, 

które są dostępne na stronie internetowej www.novita.pl , w zakładce Relacje Inwestorskie. 

Akcjonariusz Ilość akcji
Udział w kapitale 

zakładowym
Ilość głosów

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

WZA

Vaporjet Ltd. (poprzez podmiot zależny Tebesa 

Sp. z o.o. )
1 582 911 63,32% 1 582 911 63,32%

Janusz Piczak (bezpośrednio oraz poprzez Finveco 

Sp. z o.o. i inne podmioty zależne)
668 250 26,73% 668 250 26,73%

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 31.12.2017

http://www.novita.pl/


11. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili: 

 

W Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017 nie nastąpiły żadne zmiany. Z dniem 31 stycznia 2018 roku 

Pan Tamir Amar złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

 

W Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 zaszły następujące zmiany personalne: 

• W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 05 października 2017 roku Rada Nadzorcza NOVITA S.A. 

działała w niżej podanym składzie osobowym: 

 

• W dniu 5 października 2017 roku Pan Adi Mansoor oraz Pan Lior Sikron zrezygnowali z pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej w NOVITA S.A., 

• W dniu 16 października 2017 roku Rada Nadzorcza powołała do składu Rady Nadzorczej nowych 

członków: Pana Ohad Tzkhori i Pana Elazar Benjamin,  

• Od 16 października 2017 roku Rada Nadzorcza NOVITA S.A. działa w niżej podanym składzie 

osobowym: 

 

Radosław Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Tamir Amar Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Skład personalny Zarządu na dzień 31.12.2017

Eyal Maor Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uriel Mansoor Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elazar Benjamin Członek Rady Nadzorczej

Ohad Tzkhori Członek Rady Nadzorczej

Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej

Skład personalny Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2017

Eyal Maor Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uriel Mansoor Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adi Mansoor Członek Rady Nadzorczej

Lior Sikron Członek Rady Nadzorczej

Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej

Skład personalny Rady Nadzorczej od 01.01.2017 do dnia 05.10.2017

Eyal Maor Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uriel Mansoor Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elazar Benjamin Członek Rady Nadzorczej

Ohad Tzkhori Członek Rady Nadzorczej

Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej

Skład personalny Rady Nadzorczej od 16.10.2017 do dnia sporządzenia sprawozdania



Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu 

Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach 

wymienionych w Regulaminie Zarządu. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, 

w którym opisane są zwięźle tematy będące przedmiotem posiedzenia oraz wymienione i zawarte 

w formie załączników uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu.  

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz 

Regulaminu Rady Nadzorczej. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych oraz 

Statut Spółki. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. Regulamin 

Rady Nadzorczej określa tryb zwoływania i obradowania Rady Nadzorczej.  

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach odbywanych w siedzibie Spółki lub 

w innych ustalonych miejscach w Polsce. Regulamin przewiduje także możliwość podejmowania 

uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, w formie pisemnej lub w formie środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, jak również możliwość oddania głosu za pośrednictwem innego 

członka Rady Nadzorczej. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest stosowny protokół, 

którego zawartość określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej 

załącza się listę obecności, podjęte uchwały oraz jeden egzemplarz materiałów dostarczanych każdemu 

członkowi Rady. Księga protokołów przechowywana jest w Spółce. 

Od 16 października 2017 roku w Spółce działa Komitet Audytu, w którego skład wchodzą następujący 

członkowie Rady Nadzorczej: 

 

Komitet Audytu działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uchwalony przez siebie regulaminem. 

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w miarę potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohad Tzkhori Przewodniczący Komitetu Audytu

Eyal Maor Członek Komitetu Audytu

Elazar Benjamin Członek Komitetu Audytu

Skład personalny Komitetu Audytu od 16.10.2017 do dnia sporządzenia sprawozdania



Zarząd NOVITA S.A. 

 

Radosław Muzioł  Prezes Zarządu  ……………………………………………………………….. 

 

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu  ……………………………………………………………….. 

 

Shlomo Finkelstein  Członek Zarządu  ……………………………………………………………….. 

 

Rami Gabay   Członek Zarządu  ……………………………………………………………….. 

 

Zielona Góra, dnia 30 marca 2018 roku 

 


