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OŚWIADCZENIE I RAPORT  
O STOSOWANIU  

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
PRZEZ AGORĘ SA W 2010 R. 

Agora  SA  stosuje  zasady  ładu  korporacyjnego  w  zakresie  zawartym  w  załączniku  do  Uchwały  Rady  Giełdy  Nr 
12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zatytułowane Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zmienionym Uchwałą 
Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. Zbiór powyższych zasad  jest dostępny publicznie na stronie  internetowej 
http://www.corp‐gov.gpw.pl/.  

Agora  SA  doceniając  znaczenie  zasad  ładu  korporacyjnego  oraz  ich  rolę  w  umacnianiu  transparentności  spółek 
giełdowych dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki. Starania 
Spółki  do  zapewnienia  pełnej  transparentności  znalazły wyraz w  stosowaniu  dobrych  praktyk  spółek  giełdowych 
począwszy od wejścia w życie Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2002. 

Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące  i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. 
Tutaj też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, prezentacje wyników finansowych Spółki oraz relacje z 
telekonferencji, poświęconych omówieniu tych wyników, jak i informacje o bieżących wydarzeniach w Spółce. 

Spółka opracowuje kwartalne prezentacje swoich wyników finansowych, które omawia z uczestnikami rynku podczas 
telekonferencji  lub  spotkań  ułatwiając  w  ten  sposób  dostęp  do  informacji  o  Spółce  oraz  spotkanie  z  kadrą 
zarządzającą Spółką. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników  rynku  kapitałowego, w  2004  r. Agora,  jako  jedna  z pierwszych 
spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wdrożyła zasadę ograniczenia komunikacji z 
rynkiem kapitałowym przed publikacją wyników finansowych. W myśl tej zasady przedstawiciele Spółki nie prowadzą 
rozmów  i nie uczestniczą w  spotkaniach  z  analitykami  i  inwestorami na dwa  tygodnie przed publikacją wyników 
kwartalnych. Zasada ta ma na celu zwiększenie przejrzystości i zapewnienie równego dostępu do informacji o Spółce 
przed publikacją jej wyników finansowych. 

1. WSKAZANIE  ZASAD  ŁADU  KORPORACYJNEGO,  KTÓRE  NIE  BYŁY  PRZEZ  EMITENTA 
STOSOWANE,  WRAZ  ZE  WSKAZANIEM  JAKIE  BYŁY  OKOLICZNOŚCI  I  PRZYCZYNY 
NIEZASTOSOWANIA  DANEJ  ZASADY  ORAZ  W  JAKI  SPOSÓB  SPÓŁKA  ZAMIERZA  USUNĄĆ 
EWENTUALNE  SKUTKI  NIEZASTOSOWANIA  DANEJ  ZASADY  LUB  JAKIE  KROKI  ZAMIERZA 
PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI 

Spółka nie odstąpiła od stosowania żadnego z postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego. 

W zakresie rekomendacji dotyczącej polityki wynagradzania w Spółce zasady ustalania wynagrodzeń pracowników 
Spółki,  z  wyjątkiem  członków  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej,  ustalane  są  zgodnie  z  wewnętrznymi  regulaminami 
wynagradzania.  Wynagrodzenia  członków  Zarządu  Spółki  ustalane  są  przez  Radę  Nadzorczą  w  oparciu  o 
rekomendację Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń, działającej w ramach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustala 
cele oraz kryteria premiowania dla poszczególnych członków Zarządu za dany rok obrotowy oraz okresy trzyletnie. 

W  Grupie  Agora  realizowany  jest  Trzyletni  Plan  Motywacyjny  (2010  ‐  2012)  dla  Zarządu  i  najwyższej  kadry 
kierowniczej  oparty  o  stopień  realizacji  celu  odnoszącego  się  do wyniku  EBITDA  operacyjna Grupy Agora  oraz  o 
stopień  wzrostu  wartości  akcji  Spółki.  Zasady,  cele  i  warunki  rozliczenia  Trzyletniego  Planu Motywacyjnego  dla 
członków  Zarządu  zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej,  a dla najwyższej  kadry  kierowniczej w uchwale 
Zarządu.  Opis  Trzyletniego  Planu  Motywacyjnego  został  przedstawiony  w  nocie  26.C  do  skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.  
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Dodatkowo,  członkowie  Zarządu  Spółki  uczestniczą  również  w  planie  motywacyjnym  opartym  o  instrumenty 
finansowe. Spółka informowała o tym planie raportem bieżącym nr 71/2005 z dnia 16 września 2005 r. Opis planów 
motywacyjnych  opartych  o  instrumenty  finansowe  został  przedstawiony  w  nocie  26.A  do  skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 

Wynagrodzenie  członków Zarządu  i Rady Nadzorczej oraz  inne  świadczenia należne osobom  zasiadającym w  tych 
organach Spółki podawane są w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

Wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Agory SA. 

W zakresie rekomendacji dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet  i mężczyzn we władzach spółek Zarząd Spółki 
pragnie podkreślić, że przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska w Spółce decydujące znaczenie odgrywają 
takie  kryteria  jak wiedza, doświadczenie  i umiejętności niezbędne do piastowania danej  funkcji.  Stosowanie  tych 
zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników Spółki i Grupy jak i członków najwyższych organów Spółki zapewnia 
zdrowe funkcjonowanie Spółki i Grupy i pokonywanie nowych wyzwań biznesowych. 

Poniżej Agora SA wskazuje sposób stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 

2. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ 
ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA  

Walne  Zgromadzenie  Agory  („WZ”)  działa w  oparciu  o  przepisy  kodeksu  spółek  handlowych  oraz  Statutu  Agory 
(„Statut”).  Paragraf  16  Statutu  przewiduje możliwość  uchwalenia  przez WZ  Regulaminu Walnego  Zgromadzenia 
określającego  zasady  jego  funkcjonowania.  Uchwalenie,  zmiana  albo  uchylenie  regulaminu  wymaga  dla  swej 
ważności  trzech  czwartych  głosów  oddanych.  Regulamin  WZ  znajduje  się  pod  adresem  URL: 
http://www.agora.pl/agora_pl/1,67005,1647307.html. WZA  zwoływane  jest  zgodnie  z  przepisami  kodeksu  spółek 
handlowych. 

O  ile  przepisy  kodeksu  spółek  handlowych  lub  Statutu  nie  stanowią  inaczej,  uchwały  WZ  podejmowane  są 
bezwzględną większością  głosów oddanych.  Zgodnie  z §15  Statutu, uchwały dotyczące połączenia  Spółki  z  innym 
podmiotem, innych form konsolidacji, jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, podziału Spółki, a także 
ustalania  zasad wynagradzania  członków  Rady Nadzorczej, w  tym  także  osobnego wynagrodzenia  dla  członków, 
którzy  zostali  oddelegowani  do  stałego  indywidualnego  wykonywania  nadzoru,  podejmowane  są  bezwzględną 
większością  trzech czwartych głosów oddanych. Bezwzględnej większości  trzech czwartych głosów oddanych, przy 
obecności  akcjonariuszy  reprezentujących  przynajmniej  50%  kapitału  zakładowego  Spółki,  wymagają  dla  swojej 
ważności uchwały dotyczące usunięcia  spraw  spod obrad Walnego  Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem 
dziennym.  Natomiast,  gdy  o  usunięcie  spraw  z  porządku  dziennego  wnosi  Zarząd  Spółki,  uchwała  wymaga 
bezwzględnej  większości  głosów  oddanych.  Uchwały  WZ  nie  wymaga  nabycie  oraz  zbycie  nieruchomości, 
użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości.  

Zgodnie z §15 ust. 4 Statutu, usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie 
zgłoszone ‐ na podstawie art. 400 lub art. 401 Kodeksu spółek handlowych ‐ przez akcjonariusza reprezentującego co 
najmniej taką część kapitału  jaka  jest wskazana w tych przepisach wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie 
żądanie. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga 
bezwzględnej  większości  trzech  czwartych  głosów  oddanych  przy  obecności  akcjonariuszy  reprezentujących  co 
najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały. 

Według  §17  Statutu  żaden  akcjonariusz  nie może wykonywać więcej  niż  20%  ogólnej  liczby  głosów  na Walnym 
Zgromadzeniu,  przy  czym  przy  ustalaniu  obowiązków  nabywców  znacznych  pakietów  akcji,  przewidzianych  w 
Ustawie o ofercie publicznej, takie ograniczenie prawa głosu nie  istnieje. Wspomnianego ograniczenia prawa głosu 
nie stosuje się również do: 

 akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A, 

 banku  depozytowego,  który  na  podstawie  umowy  ze  Spółką  wyemitował  w  związku  z  akcjami  Spółki  kwity 
depozytowe, w przypadku wykonywania przez  taki podmiot prawa  głosu  z  akcji,  które  stanowiły podstawę  do 
wyemitowania kwitów depozytowych, 

 akcjonariusza,  który  posiadając  akcje  uprawniające  do  nie  więcej  niż  20%  ogólnej  liczby  głosów  na Walnym 
Zgromadzeniu ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 
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lub zamianę wszystkich akcji Spółki  i w ramach takiego wezwania nabył akcje uprawniające,  łącznie z dotychczas 
posiadanymi  przez  niego  akcjami  Spółki,  do wykonywania  co  najmniej  75%  ogólnej  liczby  głosów  na Walnym 
Zgromadzeniu.  Przy  obliczaniu  udziałów  akcjonariusza  w  ogólnej  liczbie  głosów  na Walnym  Zgromadzeniu,  o 
których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że wspomniane (20‐procentowe) ograniczenie prawa głosu nie 
istnieje. 

Zgodnie z §17 ust. 5 Statutu udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez podmioty 
zagraniczne  na  Walnym  Zgromadzeniu  nie  może  przekroczyć  49%.  Ograniczenie  to  nie  ma  zastosowania  w 
odniesieniu  do  podmiotów mających  siedzibę  lub miejsce  zamieszkania w  państwie  członkowskim  Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.  

Przy  podejmowaniu  uchwały  o wycofaniu  akcji  Spółki  z  obrotu  publicznego  na  każdą  akcję,  bez względu  na  jej 
uprzywilejowanie, przypada jeden głos. 

Zgodnie z §7 Statutu, poza akcjami imiennymi serii A, na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje zwykłe serii B i D, 
imienne  i  na  okaziciela.  Akcje  imienne  serii  A  uprzywilejowane  są  w  ten  sposób,  przy  uwzględnieniu  wyżej 
wspomnianych zastrzeżeń, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie z §11 Statutu zbycie  lub zamiana uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela wymaga pisemnej 
zgody właścicieli  co  najmniej  50%  uprzywilejowanych  akcji  serii  A wpisanych  do  księgi  akcyjnej w  dniu  złożenia 
wniosku o wyrażenie zgody na zbycie lub zamianę uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela. W ciągu 14 
dni  od  dnia  otrzymania  wniosku,  Zarząd  jest  obowiązany  doręczyć  odpis  wniosku  każdemu  z  właścicieli 
uprzywilejowanych akcji serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody, na adres akcjonariusza wpisany w księdze 
akcyjnej. 

Kandydatów na  członków Rady Nadzorczej mają prawo  zgłaszać akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje 
serii  A  lub  akcjonariusze,  którzy  na  ostatnim  Walnym  Zgromadzeniu,  przed  zgłoszeniem  kandydatur, 
udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów  i posiadają w  chwili  zgłoszenia  kandydatur nie mniej niż 5% 
kapitału  zakładowego  Spółki  (§  21  ust.  1  lit.  a  Statutu).  W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  członka  Rady 
Nadzorczej pozostali członkowie organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności 
będzie sprawować do czasu wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej  jednak niż do 
dnia  upływu  kadencji  jego  poprzednika.  Odwołanie  (usunięcie)  członka  Rady  Nadzorczej  przed  upływem  jego 
kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem że do 
czasu ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% głosów przypadających 
na wszystkie uprzywilejowane akcje serii A. 

Informacje  na  temat  uprawnień  Walnego  Zgromadzenia  i  praw  akcjonariuszy  odnośnie  do  powoływania  i 
odwoływania członków Zarządu są zawarte w dalszej części niniejszego dokumentu. 

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  

Prawa akcjonariuszy Spółki, w  tym prawa akcjonariuszy mniejszościowych, wykonywane  są w  zakresie  i w  sposób 
zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych. 

Realizując  zasadę  przejrzystości,  efektywnej  polityki  informacyjnej  oraz  starając  się  zapewnić  wszystkich 
akcjonariuszom  równy dostęp do  informacji o  Spółce, Agora  SA prowadzi  transmisję obrad WZ przez  internet, w 
języku  polskim  i  angielskim.  W  trakcie  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  odbytego  w  2010  r.  Spółka  nie 
zdecydowała  się,  ze  względów  bezpieczeństwa,  na  udostępnienie  akcjonariuszom  możliwości  dwustronnej 
komunikacji  w  czasie  rzeczywistym  oraz  wykonywania  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  prawa  głosu  w  toku 
posiedzenia przy wykorzystaniu  środków  komunikacji elektronicznej. Spółka dołoży  starań aby dostosować  się do 
zaleceń Dobrych Praktyk w tym zakresie, pod warunkiem, że oferowane systemy informatyczne będą gwarantowały 
przeprowadzenie WZ w sposób bezpieczny i efektywny przy rozproszonej strukturze akcjonariatu Spółki. 

Agora SA umożliwia także obecność na posiedzeniu WZ przedstawicielom mediów. 

W 2010 r. WZ Agory obradowało w dniu 25 czerwca 2010 r. jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory SA (ZWZ). 

W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki uczestniczą zawsze przedstawiciele Zarządu, Rady 
Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki. 

 ZWZ w dniu 25 czerwca 2010 r. zostało zwołane na wniosek Zarządu Spółki. Jego przebieg był zgodny z przepisami 
kodeksu  spółek  handlowych  oraz  regulaminem WZ.  Członkowie  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  oraz  przedstawiciel 
biegłego rewidenta obecni na ZWZ, byli gotowi do udzielania wyjaśnień w zakresie swoich kompetencji i przepisów 
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prawa. W  związku  ze  zmianami  przepisów  Kodesku  spółek  handlowych  Spółka  przygotowała  projekty  uchwał  ze 
stosownymi zmianami w regulacjach Spółki (Statut i regulamin walnego zgromadzenia), które ZWZ uchwaliło. 

3. SKŁAD OSOBOWY  I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH  I NADZORUJĄCYCH 
SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.  

3.1. Zarząd  

Zarząd  Spółki działa w oparciu o przepisy  kodeksu  spółek handlowych oraz  Statutu. Zgodnie  ze  Statutem, Zarząd 
składa się z od  trzech do sześciu członków, których dokładna  liczbę określają akcjonariusze posiadający większość 
uprzywilejowanych  akcji  serii  A,  a  po  ustaniu  przywilejów w  stosunku  do  tych  akcji,  Rada  Nadzorcza.  Na  dzień 
przedstawienia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą: 

‐ Piotr Niemczycki – Prezes Zarządu, 

‐ Zbigniew Bąk – Wiceprezes Zarządu, 

‐ Tomasz Józefacki – Członek Zarządu, 

‐ Grzegorz Kossakowski – Członek Zarządu. 

Kadencja Zarządu trwa 5  lat  (§29 ust. 1 Statutu). Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie oraz  inne  świadczenia dla 
Członków Zarządu. Zgodnie z §27 Statutu Spółki, Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
Do  zakresu  działania  Zarządu  należą wszelkie  sprawy  związane  z  prowadzeniem  spraw  Spółki,  niezastrzeżone do 
kompetencji innych władz Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów (§34 Statutu). Do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw  i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w  jej  imieniu upoważniony 
jest każdy członek Zarządu jednoosobowo. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin. 

Zgodnie z §35 Statutu, członków Zarządu obejmuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się 
interesami  w  podmiocie  konkurencyjnym  oraz  uczestniczyć  w  takim  podmiocie  jako  jego  członek,  wspólnik, 
akcjonariusz  lub członek władz. Zakaz  ten nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych  i 
zarządzających  podmiotów  konkurencyjnych,  z  którymi  Spółka  jest  bezpośrednio  lub  pośrednio  powiązana 
kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących 
działalność konkurencyjną. 

Spółka  komunikuje  wszystkie  zmiany  w  składzie  Zarządu  za  pomocą  raportów  bieżących.  Życiorysy  zawodowe 
członków Zarządu są dostępne na stronie korporacyjnej Spółki i są na bieżąco aktualizowane. 

3.2. Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Zgodnie z §18 Statutu, 
Rada  Nadzorcza  Spółki  składa  się  z  pięciu  członków.  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  powołuje  Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego 
lub osoby pełniące inne funkcje (§18 ust. 2 Statutu).  

Na dzień przedstawienia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: 

‐ Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

‐ Marcin Hejka – Członek Rady Nadzorczej, 

‐ Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej, 

‐ Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej, 

‐ Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej. 

Na mocy  uchwały Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  zmieniony  został  Statut  Spółki w  zakresie 
kadencyjności Rady Nadzorczej. Po wprowadzonej zmianie członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 
trzyletnią kadencję. W związku z powyższym, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 r. 
Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  Andrzej  Szlęzak  oraz  członkowie  Rady  Nadzorczej:  Marcin  Hejka,  Wanda 
Rapaczynski,  Tomasz  Sielicki,  Sławomir  S.  Sikora,  w  dniu  15  lipca  2010  r.  zostali  odwołani,  a  następnie  zostali 
powołani  na  wspólną  trzyletnią  kadencję,  która  wygaśnie  z  dniem  odbycia  Walnego  Zgromadzenia  Spółki 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok. 
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Zgodnie  z  §20  ust.4  Statutu,  zawsze  przynajmniej  trzech  członków  Rady  Nadzorczej  to  członkowie  niezależni. 
Obecnie w  Radzie Nadzorczej  Spółki większość  członków  Rady Nadzorczej ma  status  niezależnych  członków.  Do 
wyłącznych  kompetencji  Rady  Nadzorczej  Agory  należy  m.  in.  ustalanie,  w  porozumieniu  z  Prezesem  Zarządu, 
wynagrodzenia  członków  Zarządu, wybór  biegłego  rewidenta  i wyrażanie  zgody  na warunki  istotnych  transakcji 
Spółki  z  podmiotami  powiązanymi  (§19  Statutu).  Uchwały  Rady  Nadzorczej  w  sprawach  wyrażenia  zgody  na 
powyższe transakcje wymagają głosowania za ich przyjęciem przez większość niezależnych członków Rady. Zgodnie z 
§23 ust.4 Statutu, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący zwołuje 
także posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Zarządu Spółki, wyrażone w formie uchwały, lub na żądanie każdego 
członka  Rady  Nadzorczej.  Posiedzenia  Rady  Nadzorczej  mogą  być  prowadzone  przy  wykorzystaniu  środków 
bezpośredniego  porozumiewania  się  na  odległość,  w  sposób  umożliwiający  porozumienie  się  wszystkich 
uczestniczących  w  nim  członków.  Za  miejsce  posiedzenia  przeprowadzonego  przy  wykorzystaniu  środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.  

Zgodnie  z  §24  Statutu,  uchwały  Rady  Nadzorczej  zapadają  bezwzględną  większością  głosów  przy  obecności  co 
najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.  

Spółka  komunikuje  wszystkie  zmiany  w  składzie  Rady  Nadzorczej  za  pomocą  raportów  bieżących.  Życiorysy 
zawodowe członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie korporacyjnej Spółki i są na bieżąco aktualizowane. 

 

3.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadzorczej  

W ramach Rady Nadzorczej działają: Komitet Audytu oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, powołane zgodnie 
ze  Statutem  Spółki,  które  pełnią  funkcje  doradcze  dla  Rady  Nadzorczej.  Kompetencje  i  tryb  działania  Komitetu 
Audytu oraz Komisji ds. osobowych  i Wynagrodzeń zostały określone regulaminami tych ciał przyjętych uchwałami 
Rady Nadzorczej. Na dzień przedstawienia niniejszego Raportu skład komitetu i komisji kształtuje się w następujący 
sposób: 

(i) Komitet  Audytu:  

‐ Marcin Hejka – Przewodniczący Komitetu  Audytu,  

‐ Wanda Rapaczynski, 

‐ Tomasz Sielicki. 

(ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń:  

‐ Wanda Rapaczynski –  Przewodnicząca Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń, 

‐ Sławomir Sikora, 

‐ Andrzej Szlęzak. 

Do  kompetencji  Komitetu  Audytu  należy  sprawowanie  czynności  nadzorczych  w  zakresie  monitorowania 
sprawozdawczości  finansowej  Spółki  i  Grupy  Agora  oraz  czynności  rewizji  finansowej,  sprawowanie  czynności 
nadzorczych w  zakresie monitorowania  systemów  kontroli wewnętrznej,  audytu wewnętrznego  oraz  zarządzania 
ryzykiem  oraz  sprawowanie  czynności  nadzorczych  w  zakresie  monitorowania  niezależności  audytorów 
zewnętrznych. 

Komitet  Audytu  w  celu  realizacji  przyznanych  kompetencji  może  żądać  przedłożenia  przez  Spółkę  określonej 
informacji  z  zakresu  księgowości,  finansów,  audytu  wewnętrznego  i  zarządzania  ryzykiem,    niezbędnych  do 
wykonywania czynności Komitetu Audytu oraz badać dokumenty Spółki.  

Komitet Audytu odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku. 

Posiedzenia  Komitetu  Audytu  są  zwoływane  przez  jego  Przewodniczącego  z własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek 
członka  Komitetu  Audytu,  a  także  na wniosek  Zarządu, wewnętrznego  lub  zewnętrznego  audytora.  Posiedzenia 
Komitetu Audytu mogą zostać zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiającym 
podjęcie  przez  Radę  Nadzorczą  odpowiednich  działań,  jak  również  roczne  i  półroczne  sprawozdania  ze  swojej 
działalności  w  danym  roku  obrotowym  oraz  ocenę  sytuacji  Spółki  w  obszarach  będących  w  zakresie  jego 
kompetencji. 
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Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 września 2008 r., oraz zgodnie z postanowieniami Statutu, spółka KPMG 
Audyt  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Warszawie  przy  ulicy  Chłodnej  51, wpisana  na  listę  podmiotów  uprawnionych  do 
badania sprawozdań  finansowych z numerem 458, ponownie została wybrana na biegłego rewidenta Spółki, który 
zbada sprawozdania finansowe za lata 2008, 2009 i 2010. 

Zgodnie  z  Regulaminem  Komisji  ds.  Osobowych  i  Wynagrodzeń  do  jej  zadań  należy  okresowa  ocena  zasad 
wynagradzania członków Zarządu  i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich  rekomendacji w  tym  zakresie, 
sporządzanie  rekomendacji  co  do  wysokości  wynagrodzeń  oraz  przyznawanie  dodatkowych  świadczeń  dla 
poszczególnych  członków  Zarządu  w  celu  ich  rozpatrzenia  przez  Radę  Nadzorczą. 
Komisja ds. Osobowych  i Wynagrodzeń przekazując Radzie Nadzorczej powyższe  rekomendacje, powinna określać 
wszystkie  formy  wynagrodzenia,  w  szczególności  wynagrodzenie  stałe,  system  wynagradzania  za  wyniki  oraz 
odprawy. Dodatkowo do kompetencji Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń należy doradzanie Radzie Nadzorczej w 
zakresie  kryteriów wyboru  i  procedur  powoływania  członków  Zarządu w  przypadkach  przewidzianych w  statucie 
Spółki, doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie procedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesji członków 
Zarządu w  przypadkach  przewidzianych w  statucie  Spółki,  doradzanie  Radzie Nadzorczej  na  temat potencjalnych 
kandydatów  na  członków  Zarządu  w  przypadkach  przewidzianych  w  statucie  Spółki.  Posiedzenia  Komisji  ds. 
Osobowych  i wynagrodzeń odbywają się tak często,  jak  jest to niezbędne dla  jej prawidłowego funkcjonowania, co 
najmniej raz w roku. 

Posiedzenia Komisji są zwoływane przez  jej Przewodniczącego z własnej  inicjatywy  lub na wniosek członka Komisji, 
członka  Rady  Nadzorczej  lub  prezesa  Zarządu  Spółki.  Posiedzenia  Komisji  mogą  zostać  zwołane  także  przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Komisja  przedkłada  Radzie  Nadzorczej  swoje  wnioski,  stanowiska  i  rekomendacje  w  terminie  umożliwiającym 
podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań oraz coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym 
roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszarach będących  w zakresie jej kompetencji. 

4.  OPIS  PODSTAWOWYCH  CECH  STOSOWANYCH  W  SPÓŁCE  SYSTEMÓW  KONTROLI 
WEWNĘTRZNEJ  I  ZARZĄDZANIA  RYZYKIEM W  ODNIESIENIU  DO  PROCESU  SPORZĄDZANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.  

Zarząd Spółki  jest odpowiedzialny  za  system kontroli wewnętrznej w Spółce  i  skuteczność  jego  funkcjonowania w 
procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie 
z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji 
bieżących  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Nadzór  merytoryczny  nad  procesem  przygotowania  sprawozdań  finansowych  i  raportów  okresowych  Spółki 
sprawuje  Dyrektor  Finansowy  ‐  członek  Zarządu.  Za  organizację  prac  związanych  z  przygotowaniem  rocznych  i 
śródrocznych  sprawozdań  finansowych  odpowiedzialny  jest  dział  Sprawozdawczości  Finansowej,  funkcjonujący w 
pionie  finansowo‐administracyjnym.  Spółka  na  bieżąco  śledzi  zmiany  wymagane  przez  przepisy  i  regulacje 
zewnętrzne odnoszące  się do wymogów  sprawozdawczości giełdowej  i przygotowuje  się do  ich wprowadzenia  ze 
znacznym wyprzedzeniem czasowym. 

Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej dystrybuowane są raporty z 
informacją  zarządczą  analizujące  kluczowe  dane  finansowe  i  wskaźniki  operacyjne  segmentów  biznesowych. W 
trybie miesięcznym organizowane  są  również  spotkania Zarządu  z kadrą kierowniczą, w  celu omówienia wyników 
Spółki w podziale na poszczególne segmenty oraz piony. 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo‐
finansowego,  w  którym  rejestrowane  są  transakcje  zgodnie  z  polityką  rachunkową  Spółki  (zatwierdzoną  przez 
Zarząd)  opartą  na  Międzynarodowych  Standardach  Sprawozdawczości  Finansowej.  Sprawozdania  wg. 
Międzynarodowych  Standardów  Sprawozdawczości  Finansowej  (dawniej:  Międzynarodowych  Standardów 
Rachunkowości) Spółka przygotowuje od 1992 r. 

Sporządzone  sprawozdanie  finansowe  jest  przekazywane  Dyrektorowi  Finansowemu  do  wstępnej  weryfikacji,  a 
następnie  Zarządowi  do  ostatecznej  weryfikacji.  Sprawozdania  finansowe  przed  ich  publikacją  przekazywane  są 
również do członków Komitetu Audytu. 
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Przynajmniej raz na kwartał odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej, w trakcie których, w zależności od zapytań 
przedstawianych  przez  członków  Rady  Nadzorczej,  Zarząd  udziela  informacji  dotyczących  kluczowych  danych 
finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych. 

Roczne  i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez 
biegłego  rewidenta  Spółki. Wyniki  badania  i  przeglądu  prezentowane  są  przez  biegłego  rewidenta  kierownictwu 
pionu  finansowego  Spółki  (w  tym Dyrektorowi  Finansowemu  ‐  członkowi  Zarządu)  oraz  publikowane w  raporcie 
biegłego rewidenta. 

Wnioski  z  badania  i  przeglądu  sprawozdania  finansowego  przedstawiane  są  Komitetowi  Audytu.  Przedstawiciele 
Komitetu Audytu analizują wyniki badania  i przeglądu na zamkniętych posiedzeniach z biegłym rewidentem Spółki, 
także bez udziału Zarządu Spółki.  

Biegły  rewident dodatkowo przekazuje Komitetowi Audytu  rekomendacje dotyczące usprawnień  systemu kontroli 
wewnętrznej w Spółce, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych. 

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego jednym z głównych zadań jest identyfikacja 
ryzyk  i  słabości  kontroli  wewnętrznej.  Komitet  Audytu  na  swoich  posiedzeniach  omawia  wyniki  pracy  Audytu 
Wewnętrznego z jego kierownikiem, także bez udziału Zarządu Spółki. 

Otrzymane  rekomendacje  biegłego  rewidenta  i  Audytu  Wewnętrznego  są  omawiane  przez  Komitet  Audytu  z 
Zarządem Spółki.  

5.WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na dzień przekazywania  raportu  rocznego za 2010  r. następujący akcjonariusze 
mogli wykonywać ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki: 

   

   liczba akcji 
% udział w 
kapitale 

zakładowym 

liczba głosów 
na WZ 

% udział w liczbie 
głosów na WZ 

Agora‐Holding Sp. z o.o.  
(zgodnie z ostatnim zawiadomieniem  
z dnia 23 grudnia 2010 r. ) 

6 032 025  11,84  23 158 425  34,03 

BZ WBK AIB Asset Management S.A., w tym:  
(zgodnie z ostatnim zawiadomieniem  
z dnia 22 lutego 2011 r.) 

15 632 682  30,69  15 632 682  22,97 

       BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 
       Inwestycyjnych S.A.  
       (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem 
      z dnia 29 grudnia 2009 r.) 

12 749 373  25,03  12 749 373  18,73 

       Arka BZ WBK FIO  
      (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem 
      z dnia 14 lutego 2011 r.) 

10 118 356  19,86  10 118 356  14,87 

 
6. ZASADY POWOŁYWANIA  I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENIA 
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O WYKUPIE LUB 
EMISJI AKCJI 

6.1. Powoływanie 

Zgodnie  z § 28 Statutu Zarząd powoływany  jest przez Walne Zgromadzenie,  z wyjątkiem powołania dodatkowych 
członków Zarządu w drodze kooptacji. 

 Z zastrzeżeniem sytuacji, w której następuje kooptacja dodatkowych członków Zarządu, Zarząd składa się z od trzech 
do sześciu członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość 
uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A ‐ przez Radę Nadzorczą. 



 
 
 
 

 
[ w w w . a g o r a . p l ]   Strona 9

AGORA SA 
Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę SA w 2010 r.   

W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków; kooptacja 
dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W przypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji, 
Zarząd  jest  obowiązany  na  najbliższym  zwyczajnym  walnym  zgromadzeniu  umieścić  w  porządku  obrad  punkt 
dotyczący  zatwierdzenia  powołania  nowego  członka  Zarządu w  drodze  kooptacji  i  przedstawić  stosowny  projekt 
uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie zatwierdzi powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat 
tego członka Zarządu wygasa z momentem zakończenia tego walnego zgromadzenia. 

Zgodnie ze Statutem członkami Zarządu muszą być w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce. 

 
Zgodnie  z § 30  Statutu Agory  SA  kandydatów na  członków Zarządu mają prawo  zgłaszać wyłącznie akcjonariusze 
posiadający  uprzywilejowane  akcje  serii  A,  a  po  ustaniu  przywilejów w  stosunku  do wszystkich  tych  akcji,  Rada 
Nadzorcza.  
 
W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia  liczby członków Zarządu  i zgłoszenia kandydatów na członków 
Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano, 
przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu ‐ Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku 
zgłaszania kandydatów ‐ każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia. 
 
6.2. Odwoływanie 

Zgodnie  z  §  31  Statutu  odwołanie  (usunięcie)  poszczególnych  lub wszystkich  członków  Zarządu  przed  upływem 
kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z 
zastrzeżeniem  że do  czasu ustania przywilejów akcji  serii A,  za przyjęciem  takiej uchwały oddanych  zostanie 80% 
głosów  przypadających  na wszystkie  uprzywilejowane  akcje  serii  A.  Uchwała  o  odwołaniu  (usunięciu)  członków 
Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje. 

Członkowie Zarządu powołani w drodze kooptacji mogą być odwołani w sposób przewidziany powyżej, albo uchwałą 
Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie. 

W  przypadku  odwołania  części  członków  Zarządu  lub wygaśnięcia mandatu  z  innych  przyczyn w  toku  kadencji, 
wybory  uzupełniające będą przeprowadzone  dopiero wówczas,  gdy  liczba  członków  Zarządu  sprawujących  swoje 
funkcje wyniesie mniej niż  trzy osoby  lub gdy wymóg by większość w składzie Zarządu stanowili obywatele polscy 
zamieszkali w Polsce przestanie być spełniany. 

Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany 
będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
Wybory  uzupełniające  mogą  odbyć  się  także  w  trakcie  zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia,  jeżeli  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami  termin  jego  odbycia  powinien  nastąpić  w  nieodległym  czasie,  a  zwołanie 
nadzwyczajnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadku niecelowe. 

Przy wyborach uzupełniających  stosować  się będzie  zasady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarządu na 
pełną jego kadencję. 

Zgodnie z § 33 Statutu członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje. 

 
6.3. Uprawnienia osób zarządzających 

Zgodnie z § 27 Statutu Spółki Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Do  zakresu  działania  Zarządu  należą wszelkie  sprawy  związane  z  prowadzeniem  spraw  Spółki  niezastrzeżone  do 
kompetencji innych władz Spółki. 

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 
7.  POSIADACZE  PAPIERÓW  WARTOŚCIOWYCH,  KTÓRE  DAJĄ  SPECJALNE  UPRAWNIENIA 
KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA  

Akcje serii A 

Jedynym posiadaczem  akcji  serii A  jest Agora Holding  Sp.  z o.o. Do przedmiotowych  akcji przypisany  jest  szereg 
znaczących  przywilejów,  odnoszących  się  przede wszystkich  do  prawa  głosu,  ustalania  liczby  członków  Zarządu, 
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możliwości przedstawiania kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej, odwoływania ich, a także udzielanie 
zgody na zbycie akcji serii A bądź zamianę ich na akcje na okaziciela. Każda z akcji serii A uprawnia do 5 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu.  

Akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A mają wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na członków 
Zarządu  oraz  znajdują  się  wśród  ograniczonej  liczby  podmiotów  posiadających  wyłączne  prawo  zgłaszania 
kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Agora SA. Mogą także określać dokładną liczbę członków Zarządu.  

Kolejne uprawnienie łączące się z posiadaniem akcji serii A dotyczy odwoływania członka Zarządu i Rady Nadzorczej 
przed  upływem  jego  kadencji.  Może  ono  nastąpić  w  drodze  podjęcia  uchwały  przez  Walne  Zgromadzenie. 
Wymagana  jest wtedy   zwykła większość głosów, z zastrzeżeniem  że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za 
przyjęciem  takiej uchwały oddanych musi  zostać 80% głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje 
serii A. 

W Statucie Spółki Agora SA znajduje  się  zastrzeżenie,  iż  żaden akcjonariusz nie może wykonywać   więcej niż 20% 
ogólnej  liczby  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu,  przy  czym  przy  ustalaniu  obowiązków  nabywców  znacznych 
pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi takie ograniczenie prawa 
głosu  nie  istnieje.  Powyższego  ograniczenia  prawa  głosu  nie  stosuje  się  również  do  akcjonariuszy  posiadających 
uprzywilejowane akcje serii A. 

Przy  podejmowaniu  uchwały  o wycofaniu  akcji  Spółki  z  obrotu  publicznego  na  każdą  akcję,  bez względu  na  jej 
uprzywilejowanie, przypada jeden głos. 
 
8.  OGRANICZENIA  DOTYCZĄCE  PRZENOSZENIA  PRAWA  WŁASNOŚCI  PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA  

Zgodnie  ze  Statutem  Agory  SA  zbycie  lub  zamiana  akcji  serii  A  na  akcje  na  okaziciela wymaga  pisemnej  zgody 
właścicieli co najmniej 50% uprzywilejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku o 
wyrażenie  takiej  zgody.  Dodatkowe  ograniczenia  w  zakresie  rozporządzania  papierami  wartościowymi  emitenta 
dotyczą  również akcji objętych przez pracowników w  ramach planów motywacyjnych opisanych w nocie 26.B do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.  

 
9. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU  

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki, żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. Przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie 
o  publicznym  obrocie  papierami wartościowymi  takie  ograniczenie  prawa  głosu  nie  istnieje. Ograniczenie  prawa 
głosu, o którym mowa w zdaniu powyżej nie stosuje się do: 

a) akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A; 

b)  banku  depozytowego,  który  na  podstawie  umowy  ze  Spółką  wyemitował  w  związku  z  akcjami  Spółki  kwity 
depozytowe,  w  przypadku  wykonywania  przez  taki  podmiot  prawa  głosu  z  akcji,  które  stanowiły  podstawę  do 
wyemitowania kwitów depozytowych; oraz 

c)  akcjonariusza,  który  posiadając  akcje  uprawniające  do  nie  więcej  niż  20%  ogólnej  liczby  głosów  na Walnym 
Zgromadzeniu ogłosił  zgodnie  z przepisami Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi wezwanie do 
zapisywania  się  na  sprzedaż  lub  zamianę  wszystkich  akcji  Spółki  i  w  ramach  takiego  wezwania  nabył  akcje 
uprawniające,  łącznie  z  dotychczas  posiadanymi  przez  niego  akcjami  Spółki,  do  wykonywania  co  najmniej  75% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym  Zgromadzeniu,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  przyjmuje  się,  że  ograniczenie  prawa  głosu 
przewidziane w § 17 ust. 1 Statutu Spółki nie istnieje. 

Udział  głosów  podmiotów  zagranicznych  i  podmiotów  kontrolowanych  przez  podmioty  zagraniczne  na Walnym 
Zgromadzeniu  nie  może  przekroczyć  49%.  Ograniczenie  to  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  podmiotów 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przy  podejmowaniu  uchwały  o wycofaniu  akcji  Spółki  z  obrotu  publicznego  na  każdą  akcję,  bez względu  na  jej 
uprzywilejowanie, przypada jeden głos. 



 
 
 
 

 
[ w w w . a g o r a . p l ]   Strona 11

AGORA SA 
Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę SA w 2010 r.   

10. ZASADY ZMIANY STATUTU AGORY SA 

Statut Agory SA nie zawiera postanowień odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zmiany 
statutu Spółki. 
 






