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NOWE OBOWIĄZKI DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

30 listopada 2019 r. weszła w życie istotna nowelizacja wprowadzająca szereg zmian dla

uczestników rynku kapitałowego.

Obowiązek wdrożenia nowych rozwiązań dotyczy polskich spółek giełdowych, których co

najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem

banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI i domów maklerskich).

UWAGA - Przepisy nie mają przy tym zastosowania do spółek notowanych na NewConnect.

Termin: 30 czerwca 2020

OBOWIĄZEK UCHWALENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń ma dotyczyć członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ma być

uchwalana przez Walne Zgromadzenie. Za przygotowanie propozycji polityk – zarówno dla

siebie, jaki i dla Rady Nadzorczej – odpowiada Zarząd. Nie wyłącza to jednak inicjatywy

akcjonariuszy czy członków Rady Nadzorczej w tym zakresie.

Termin na podjęcie pierwszej takiej uchwały upływa 30 czerwca 2020 r., a zatem jest

skorelowany z terminem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. Następnie

polityka taka ma być aktualizowana w przypadku każdej istotnej zmiany w zakresie

wynagrodzeń, jednak nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Polityka wynagrodzeń, jak również sama uchwała w sprawie jej przyjęcia wraz z datą jej

podjęcia i wynikami głosowania, powinny być niezwłocznie zamieszczone na stronie

internetowej spółki, gdzie powinny pozostać przez cały okres ich obowiązywania.

Zgodnie z nowelizacją, polityka powinna zawierać rozwiązania przyczyniające się do realizacji

strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki oraz wskazywać,

w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji tych celów.

Polityka ta powinna określać ponadto …
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Polityka powinna określać ponadto m.in.:

• opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również świadczeń, które mogą

zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej oraz wskazanie wzajemnych proporcji

tych składników wynagrodzenia;

• opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów w tym zakresie lub

zarządzania takimi konfliktami;

• w przypadku, gdy spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia - jasne, kompleksowe

i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące ich

przyznawania;

• opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki

wynagrodzeń.

DODATKOWY OBOWIĄZEK DLA RADY NADZORCZEJ

Na Radę Nadzorczą nałożono dodatkowy obowiązek sporządzania corocznych sprawozdań

o wynagrodzeniach otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady

Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie obejmować powinno nie tylko informacje o wysokości wynagrodzenia

z wyszczególnieniem jego składników, ale też wyjaśnienie co do zgodności z polityką

wynagrodzeń czy ewentualnych od niej odstępstwach. Sprawozdanie takie podlega

opiniowaniu przez Walne Zgromadzenie oraz poddaje się je ocenie biegłego.

Co więcej, należało będzie zamieścić je na stronie internetowej spółki, gdzie powinno pozostać

bezpłatnie udostępnione przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia opiniowania przez

Walne Zgromadzenie.

W tym zakresie istotnym jest zatem faktyczne uwzględnianie w swoich praktykach

postanowień polityki wynagrodzeń oraz realizację założonych celów, ponieważ działania te

podlegały będą późniejszej weryfikacji.
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Uprzejmie prosimy, abyście Państwo potraktowali niniejszy

materiał, jako informacyjny i nie mający charakteru opinii lub

porady prawnej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości

zapraszamy Państwa do kontaktu.

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K.

tel. 42 207 76 76

kancelaria@marianskigroup.pl

Biura: Warszawa, Łódź, Wrocław, Częstochowa
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