
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w "NOVITA" SPÓŁCE AKCYJNEJ  

w roku obrotowym 2018 

Zgodnie z § 70 ust. 6. pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018r.), Zarząd "Novita" 

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej  

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000013306, posiadającej numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 (dalej jako: „Spółka”) 

oświadcza, co następuje: 

1. Spółka w roku obrotowym 2018 stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie 

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

Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w dniu 13 października 2015 roku,  

z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem zasad, o których mowa w punkcie 3. poniżej. 

Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016”  jest dostępny na stronie 

internetowej Giełdy Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej pod adresem 

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki. 

2. Spółka informuje, iż nie stosuje innego zbioru zasad ładu korporacyjnego niż wskazany powyżej, 

na którego stosowanie mogła się zdecydować dobrowolnie. Spółka nie stosowała praktyk  

w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.  

3. Spółka w 2018 roku odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa 

punkcie 1., w ten sposób, że: 

a. nie stosowała następujących rekomendacji: 

i. 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.”. Uzasadnienie braku 
zastosowania: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej należy 
odpowiednio wybór członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, więc o 
stosowaniu powyżej zasady decydować będzie każdorazowo Walne Zgromadzenie 
lub Rada Nadzorcza dokonując wyboru poszczególnych członków organów; 

ii. 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.”. Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka 
nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez 



poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków 
ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejącym w tym zakresie 
w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju 
ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki; 

iii. VI.R.1.: „Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów 
powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.” Uzasadnienie braku 
zastosowania: Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków 
organów Spółki i kluczowych menedżerów. Zasady ustalania wynagrodzenia dla 
członków organów Spółki i kluczowych menedżerów określają obowiązujące przepisy 
prawa oraz wewnętrzne akty Spółki; 

iv. 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.”. Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka nie posiada 
sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki i kluczowych 
menedżerów. 
 

b. nie stosowała następujących zasad szczegółowych:  

 

i. I.Z.1.3.: „schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, 
sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,”. Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka nie 
stosuje powyższej zasady z uwagi na niestosowanie zasady II.Z.1; 

ii. 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,”. Uzasadnienie braku zastosowania: 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; 

iii. I.Z.1.16.: „informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - 
nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,”. Uzasadnienie 
braku zastosowania: Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia. W 
przypadku podjęcia decyzji o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie 
stosowała powyższą zasadę; 

iv. I.Z.1.20.: „zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,”. 
Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka nie rejestruje obrad Walnego 
Zgromadzenia w formie audio lub wideo; 

v. II.Z.1.: „Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności 
spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany  
w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie 
internetowej spółki.”. Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka nie stosuje 
powyższej zasady. Zarząd jako organ kolegialny odpowiada łącznie za wszystkie 
obszary działalności Spółki i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 
prawa i Statutu Spółki; 

vi. II.Z.7.: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie 
nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji 
Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu 



audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.”. 
Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka nie stosuje wszystkich szczegółowych 
wymogów dotyczących funkcjonowania komitetów w Radzie Nadzorczej 
wymienionych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej,  
o którym mowa w zasadzie II.Z.4; 

vii. 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.”. Uzasadnienie braku 
zastosowania: 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 lub Komitetu Audytu; 

viii. 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.”. Uzasadnienie braku zastosowania: 
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, zgodnie z komentarzem do 
zasady III.Z.1.; 

ix. III.Z.4.: „Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny  
(w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie 
nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których 
mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.”. Uzasadnienie braku 
zastosowania: Spółka nie posiada sformalizowanych  
i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 
compliance, zgodnie z komentarzem do zasady III.Z.1; 

x. III.Z.5.: „Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa 
w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej 
bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak 
również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, 
zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, 
monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, 
jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności 
funkcjonowania tych systemów i funkcji.”. Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka 
nie posiada sformalizowanych  
i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 
compliance, zgodnie z komentarzem do zasady III.Z.1; 

xi. V.Z.5.: „Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd 
zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza 
przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. 
Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na 
warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z 
podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy 
decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym 
podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia 
wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny 
wpływu tej transakcji na interes spółki.”. Uzasadnienie braku zastosowania: 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 powyższej zasady; 

xii. 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”. Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka posiada wewnętrzne regulacje 
dotyczące konfliktu interesów, jednak nie spełniają one w pełni wymogów 
określonych w powyższej zasadzie; 

xiii. 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.”. Uzasadnienie braku zastosowania: Spółka nie 
stosuje powyższej zasady z uwagi na nie posiadanie 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. 

4. W odniesieniu do głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem  

w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, Zarząd Spółki oświadcza jak poniżej. 

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów 

kontrolnych jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego 

rewidenta (audytora).  

Ocena działalności audytora następuje zgodnie zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia  

11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(Dz.U.2017.1089 z dnia 6 czerwca 2017r.), a także zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych 



wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, 

uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). 

Przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczości finansowej Spółka zapewnia również 

przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018r.). 

W Spółce aktywnie 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, w szczególności 

kontroluje, monitoruje i dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. 

5. Akcjonariusze Spółki posiadający na dzień 31 grudnia 2018 roku bezpośrednio lub pośrednio 

znaczne pakiety akcji: 

 

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

innych papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. 

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

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 

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)
671 730 26,87% 671 730 26,87%

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 31.12.2018



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. 

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

ich wykonywania pokrywają się z powszechnie 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. 

12. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili: 

 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki działał w niżej 

podanym składzie osobowym: 

 

Z dniem 31 stycznia 2018 roku Pan Tamir Amar złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

Od 1 lutego 2018 roku Zarząd Spółki działa w niżej podanym składzie osobowym: 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

Radosław Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Skład personalny Zarządu na dzień 31.12.2018

Radosław Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Tamir Amar Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Skład personalny Zarządu w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.01.2018

Radosław Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Skład personalny Zarządu w okresie od 01.02.2018 do dnia 31.12.2018

http://www.novita.pl/


 

W Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 nie zaszły żadne zmiany personalne. 

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: 

Skład personalny Komitetu Audytu na dzień 31.12.2018 

Ohad Tzkhori Przewodniczący Komitetu Audytu 

Eyal Maor Członek Komitetu Audytu 

Elazar Benjamin  Członek Komitetu Audytu 

 

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

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 6 czerwca 2017r.), a także 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia  

16 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 

finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) oraz na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Posiedzenia Komitetu 

Audytu odbywają się w miarę potrzeb. 

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 31.12.2018



13. W odniesieniu do Komitetu Audytu Zarząd Spółki wskazuje, że: 

a. ustawowe kryteria niezależności spełniają następujące osoby wchodzące w skład 
Komitetu Audytu: Ohad Tzkhori oraz Elazar Benjamin. 

b. wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Kompetencje w ww. zakresie 
zawdzięczają wykształceniu i wieloletniemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu; 

c. Pan Eyal Maor posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka 
poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym; 

d. na rzecz Spółki nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie 
finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem; 

e. głównymi założeniami opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej oraz polityki 
świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie dozwolonych usług 
niebędących badaniem, jest zapewnienie w Spółce skutecznego monitoringu procesu 
sprawozdawczości finansowej, zapewnienie skuteczności systemów kontroli 
wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem w zakresie sprawozdawczości finansowej 
oraz zapewnienie zgodnego z prawem wykonywania czynności rewizji finansowej,  
w szczególności pod kątem przeprowadzonego przez firmę audytorską badania; 

f. rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania nie 
została przeprowadzona z uwagi na fakt, iż wybór firmy audytorskiej został dokonany 
przed powołaniem Komitetu Audytu; 

g. w roku 2018 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu oraz jedno posiedzenie Rady 
Nadzorczej w przedmiocie wykonywania obowiązków Komitetu Audytu. 

h. Spółka nie spełnia kryteriów obligujących do posiadania polityki różnorodności, tj. §70 
ust. 6 pkt 5 lit. m) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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.2018.757 z dnia 
20 kwietnia 2018r.). 

 
 
 
 
Zarząd NOVITA S.A. 

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

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

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

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

 

 

Zielona Góra, dnia 29 marca 2019 roku 


