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Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel  
Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku  
 
 

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 
 
Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk  
 
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  MFO 
SA przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 
 
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  
I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów 
wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Spółka informuje, że na jej korporacyjnej stronie internetowej nie przedstawiała dotychczas 
informacji na temat spełnienia przez członków RN kryteriów niezależności. Spółka zamierza 
uzupełnić te informacje w przyszłości, co spowoduje, że zasada będzie w pełni stosowana.  
 
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony 
zgodnie z zasadą II.Z.1,  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka informuje, że szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków 
zarządu ustalony jest w ich umowach o pracę bądź umowach o zarządzanie zawieranych z 
członkami zarządu, które są objęte klauzulami poufności. Zarząd nie podjął uchwały określającej 
podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, dlatego Spółka nie decyduje się 
na publikowanie schematu na korporacyjnej stronie internetowej. 
 
I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka informuje, że na jej korporacyjnej stronie internetowej nie umieszczała dotychczas 
informacji o stosowaniu bądź braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych. Spółka zamierza w przyszłości uzupełnić stronę korporacyjna 
o tę informację. 
 
I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i 
stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę 
nadzorczą, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy, przy czym intencją Zarządu Spółki jest aby 
materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska 
przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą pozwalały akcjonariuszom Spółki na 
dokonanie oceny działalności Spółki z odpowiednim rozeznaniem. Niniejsza zasada jest 
adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady 
zostanie przekazana po uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w 
kolejnym raporcie bieżącym w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016. 
 
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 



 

 

strona 2 z 5 

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, 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej informację o tym, że nie przyjęła 
polityki różnorodności wraz z wyjaśnieniem takiej decyzji. Przy wyborze osób sprawujących 
funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie 
poszczególnych kandydatów, a kryterium płci, wieku i kierunku wykształcenia nie są brane pod 
uwagę.  
 
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 
niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Dotychczas Spółka zamieszczała transmisję obrad walnego zgromadzenia na korporacyjnej 
stronie internetowej, o czym informowała akcjonariuszy raportem bieżącym EBI. W przypadku 
transmisji kolejnych obrad walnego zgromadzenia Spółka zastosuje niniejszą zasadę.  
 
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, 
zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w 
zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza 
powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres 
prowadzonej działalności.  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie planuje prowadzić strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie, z uwagi 
na strukturę akcjonariatu Spółki oraz zakres prowadzonej przez nią działalności. W konsekwencji 
koszty związane z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, 
które musiałaby ponieść Spółka, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści. 
 
Zarząd i Rada Nadzorcza 
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. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka informuje, że posiada jasny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków 
zarządu. Spółka informuje również, że szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności 
poszczególnych członków zarządu ustalony jest w ich umowach o pracę bądź umowach o 
zarządzanie zawieranych z członkami zarządu. Spółka nie decyduje się na publikowanie schematu 
na korporacyjnej stronie internetowej. 
 
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.  
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Zasiadanie przez członków zarządu w organach innych spółek spoza grupy kapitałowej 
regulowane jest przez regulamin działania zarządu, uchwalany przez radę nadzorczą. W obecnym 
brzmieniu regulaminu działania zarządu rada nadzorcza ustaliła zasadę uzyskania zgody walnego 
zgromadzenia na zasiadanie przez członków zarządu w organach innych spółek spoza grupy 
kapitałowej Spółki 
 
II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na 
spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów 
niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą 
II.Z.10.2. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
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Niniejsza zasada jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do 
stosowania tej zasady zostanie przekazana po uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym 
Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016. 
 
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. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W radzie nadzorczej Spółki nie działają komitety, a funkcję komitetu audytu zostały powierzone 
radzie nadzorczej. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna 
deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po uzyskaniu stanowiska rady 
nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym w sprawie stosowania 
Dobrych Praktyk 2016. 
 
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.  
Nie ma zastosowania. 
W radzie nadzorczej Spółki nie działa wyodrębniony komitet audytu. 
 
II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje 
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego 
i działalności operacyjnej;  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do 
rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po 
uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym 
w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016. 
 
II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na 
temat: 
 - składu rady i jej komitetów, 
 - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, 
 - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, 
 - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej; 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do 
rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po 
uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym 
w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016. 
 
II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach 
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych; 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do 
rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po 
uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym 
w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016. 
 
II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji 
I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. 
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Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do 
rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po 
uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym 
w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016. 
 
Systemy i funkcje wewnętrzne 
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. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do 
rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po 
uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym 
w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016. 
 
III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu 
wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku 
dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.  
Nie ma zastosowania. 
W Spółce wyodrębniono organizacyjnie funkcję audytu wewnętrznego. 
 
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie będzie stosować tej zasady w związku z brakiem zaplecza technicznego oraz 
stosunkowo wysokie koszty zapewnienia transmisji obrad w czasie rzeczywistym. 
 
IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna 
ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować 
bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić 
zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 0,20 zł w związku z czym zasada nie znajduje 
zastosowania. 
 
Wynagrodzenia  
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z 
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w 
ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, 
a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. 
Nie ma zastosowania. 
W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny oparty na opcjach lub innych instrumentach 
powiązanych z akcjami Spółki. 
 
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, 
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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. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie stosuje i nie zamierza wprowadzać polityki wynagrodzeń. Spółka informuje, że w 
sprawozdaniu z działalności zamierza w przyszłości częściowo wypełniać niniejszą zasadę, 
wskazując wybrane informacje dotyczące wynagradzania zarządu. 

 


