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OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ AGORĘ S.A. W 2020 R.
W 2020 r. Agora S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki
spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dobre Praktyki zostały przyjęte uchwałą Rady GPW
nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku. Zarząd Spółki dokłada należytej staranności w celu
przestrzegania zasad Dobrych Praktyk. Dobre praktyki są dostępne publicznie na stronie internetowej GPW
(https://www.gpw.pl/dobre-praktyki).

1. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ
EMITENTA STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I
PRZYCZYNY NIEZASTOSOWANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ ORAZ W JAKI SPOSÓB
SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIEZASTOSOWANIA DANEGO
POSTANOWIENIA LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO
NIEZASTOSOWANIA DANEGO POSTANOWIENIA W PRZYSZŁOŚCI
W 2020 r. Spółka stosowała wszystkie postanowienia Dobrych Praktyk. W maju 2020 r. Rada Nadzorcza
Spółki uchwaliła Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Rekomendacja dotycząca zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (IV.R.2) w zakresie
zapewnienia dwustronnej komunikacji, w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadad się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad, była
dzięki temu realizowana w pełni.

2. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
2.1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
W zakresie prowadzonej polityki informacyjnej Spółka stosuje się do zaleceo rekomendacji poprzez
zapewnienie wszystkim zainteresowanym łatwego i niedyskryminującego nikogo dostępu do informacji za
pomocą różnorodnych narzędzi komunikacji.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza w niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, informacje wymagane przepisami prawa i zasadami szczegółowymi Dobrych Praktyk oraz inne
dokumenty korporacyjne mające na celu jak najszersze przybliżenie zainteresowanym profilu działalności
Spółki. Mimo, że akcje Agory S.A. nie są zakwalifikowane do indeksu WIG20 i mWIG40, Spółka udostępnia
wszystkie powyższe informacje i dokumenty również w języku angielskim.
Dodatkowo, Spółka prowadzi mobilną wersję serwisu relacji inwestorskich oraz biura prasowego Agory, a
także konto Spółki w serwisie społecznościowym Twitter, umożliwiając tym samym wszystkim
zainteresowanym bieżący dostęp do informacji. Spółka zapewnia bezpośredni oraz imienny kontakt z
pracownikami działu relacji inwestorskich oraz przedstawicielami Zarządu Spółki. Spółka oferuje także
newsletter korporacyjny, który umożliwia otrzymywanie wybranych bieżących informacji korporacyjnych
lub prasowych. Ponadto, Spółka prowadzi mailing branżowy z raportami dotyczącymi poszczególnych
segmentów mediów. Spółka zamieszcza również na swojej stronie raporty dotyczące przestrzegania przez
nią zasad ładu korporacyjnego oraz informacje o zasadzie dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdao finansowych.
W przypadku, gdy Spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji,
które mogą istotnie wpłynąd na jej ocenę lub wizerunek, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu takiej
wiedzy podejmuje decyzję, w jaki sposób najskuteczniej zareagowad na tego typu informacje – poprzez
zamieszczenie oświadczenia na stronie korporacyjnej Spółki czy stosując inne, wybrane rozwiązania, jeżeli
charakter informacji i okoliczności publikacji takich informacji dają podstawy uznad przyjęcie takiego
rozwiązania za bardziej właściwe.
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Spółka dokłada wszelkich starao, aby sporządzid i opublikowad raporty okresowe w możliwie najkrótszym
czasie po zakooczeniu okresu sprawozdawczego, biorąc pod uwagę złożonośd struktury kapitałowej Spółki.
Zarząd Agory S.A. spotyka się cyklicznie z przedstawicielami rynku kapitałowego oraz mediów na
spotkaniach po publikacji wyników kwartalnych. Spotkania te są również transmitowane przez internet tak,
aby umożliwid wszystkim, którzy nie mogli stawid się osobiście, zarówno śledzenie ich przebiegu, jak i
zadawanie pytao drogą mailową. W 2020 r. wszystkie spotkania wynikowe odbyły się w formule online.

2.2. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych i członków rad
nadzorczych
Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki w swoim działaniu kierują się interesem Spółki. W skład Zarządu i Rady
Nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.
Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków Zarządu.
Spółka publikuje na swojej stronie korporacyjnej podział odpowiedzialności za poszczególne obszary
działalności spółki pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. W ramach podziału obowiązków pomiędzy
członkami zarządu w 2020 r. jeden z nich pełnił jednocześnie funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Helios
S.A., wchodzącej w skład segmentu Film i Książka bezpośrednio przez niego nadzorowanego. W opinii
Zarządu wspiera to skuteczną realizację planu rozwoju tego segmentu, jak i całego przedsiębiorstwa
emitenta.
Rada Nadzorcza Spółki nie ma wpływu na dobór kandydatów do Zarządu Spółki. Prawo zgłaszania
kandydatów na członków Zarządu należy do akcjonariuszy posiadających akcje serii A, natomiast wyboru
członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem możliwości kooptacji członków Zarządu
zgodnie z postanowieniami Statutu). Niemniej jednak, oceniając pracę poszczególnych członków Zarządu
po zakooczeniu każdego roku obrotowego, Rada Nadzorcza rozmawia z każdym z członków Zarządu o ich
planach dotyczących dalszego pełnienia swojej funkcji tak, żeby zapewnid efektywne funkcjonowanie
Zarządu.
Przedstawiciele Rady Nadzorczej Agory reprezentują różne obszary wiedzy i mają długoletnie
doświadczenie zawodowe, co pozwala im patrzed na zagadnienia związane z funkcjonowaniem Spółki i
Grupy z szerszej perspektywy. Przedstawiciele Rady Nadzorczej są w stanie poświęcid niezbędną ilośd czasu
na wykonywanie swoich obowiązków. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności
przez członka Rady Nadzorczej, Spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia
lub dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej są
powoływani przez Walne Zgromadzenie. Dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryteria
niezależności, a zatem obecny skład Rady Nadzorczej realizuje wymóg określony w punkcie II.Z.3 zbioru
„Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki na bieżąco otrzymują wszelkie niezbędne informacje o sprawach
dotyczących funkcjonowania Spółki i Grupy. Dodatkowo, Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwośd
korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych (uwzględniając sytuację finansową Spółki),
które w ocenie Rady mogą byd niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce.
Rada Nadzorcza Agory nie odstąpiła od realizacji żadnej z Dobrych Praktyk stosowanych przez członków rad
nadzorczych. W ramach swoich obowiązków sporządza ona ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny
systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
Powyższa ocena obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące
raportowania finansowego i działalności operacyjnej. Ocena ta jest publikowana przez Spółkę wraz ze
wszystkimi materiałami związanymi z walnym zgromadzeniem na stronie korporacyjnej Spółki.
Dodatkowo, Rada Nadzorcza wraz ze Spółką sporządziła Politykę wynagradzania członków zarządu i rady
nadzorczej i przedłożyła dokument Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza przyjęła również procedurę
okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.
Jednocześnie Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy, które są przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia. Przedstawiciele Rady Nadzorczej zawsze uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w
składzie umożliwiającym im udzielenie, w dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa zakresie,
odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony akcjonariuszy. W 2020 r. podczas obrad Walnego
Zgromadzenia Radę Nadzorczą reprezentował jej przewodniczący Pan Andrzej Szlęzak.
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Rada przygotowuje również sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku obrotowym. Rada
przedstawi również sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 r., które obejmie informacje na temat:
składu Rady i jej Komitetów, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeo Rady
i jej Komitetów w raportowanym okresie oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej. Rada
Nadzorcza zaprezentuje także swoją ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej
o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.
W przypadku powiązao członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% ogólnej
liczby głosów informuje on Zarząd Spółki oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej o tym fakcie.
Podobnie dzieje się w przypadku konfliktu interesów lub możliwości jego powstania.
Spółka dokłada również wszelkich starao (w tym ustalenie miejsca i terminu walnego zgromadzenia), aby
zapewnid jak najszerszemu gronu akcjonariuszy możliwośd uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Spółka
informuje niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących organizacji walnego zgromadzenia, w tym o tych
zgłoszonych do porządku obrad walnego zgromadzenia. Agora umożliwia również udział w walnym
zgromadzeniu Spółki przedstawicielom mediów.

2.3. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
Obecnie papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu jedynie na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, stąd też wszyscy akcjonariusze Spółki nabywają swoje prawa
zgodnie z polskim systemem prawnym w jednakowych terminach. Wszyscy akcjonariusze Spółki, w zakresie
transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi, są
traktowani jednakowo w takich samych sytuacjach. W przypadku wprowadzania zmian w regulaminie
walnego zgromadzenia, Spółka stara się to czynid z należytym wyprzedzeniem tak, aby umożliwid wszystkim
akcjonariuszom wykonywanie ich praw, jak również Spółka dokłada starao, aby zmiany w regulaminie
walnego zgromadzenia obowiązywały najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Spółka zwyczajnego dąży do zorganizowania walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie
(biorąc pod uwagę również organizację działalności Grupy Agora) po publikacji raportu rocznego, z
uwzględnieniem właściwych przepisów prawa. W dniu 25 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki,
zwołane na wniosek Zarządu, obradowało w jej siedzibie w Warszawie, a wszystkie dokumenty związane z
jego organizacją i przebiegiem, w tym zapis transmisji wideo, znalazły się na stronie korporacyjnej Spółki.
Jego przebieg był zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminem Walnego
Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident obecni w toku obrad, byli
gotowi do udzielania wyjaśnieo w zakresie swoich kompetencji i przepisów prawa. Pytania ze strony
akcjonariuszy zadawane w trakcie przebiegu walnego zgromadzenia i udzielane na nie odpowiedzi są
dostępne dla wszystkich dzięki transmitowaniu przebiegu walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Dodatkowo, gdy pojawia się taka potrzeba, Spółka sporządza listę pytao zadawanych przed i w trakcie
walnego zgromadzenia oraz odpowiedzi udzielonych na te pytania. Odpowiedzi na pytania udzielają obecni
na walnym zgromadzeniu przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Podczas obrad Walnego
Zgromadzenia akcjonariusze przychylili się do wniosku Rady Nadzorczej, która solidarnie z pracownikami i
Zarządem Spółki zdecydowała się obniżyd swoje wynagrodzenie na sześd miesięcy. Walne Zgromadzenie
zdecydowało się również wprowadzid poprawki porządkowe do treści Statutu Spółki polegające na
odwołaniu do właściwego punktu w § 19 ust. 2 pkt. Akcjonariusze wyrazili również zgodę na połączenie
Agory S.A. ze spółką Agora Poligrafia sp. z o.o. zgodnie z planem połączenia. Podczas obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki w 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian w regulaminie Walnego
Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za
rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, a także
postanowiło o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2019 w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Od kilku lat Spółka prowadzi transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym zarówno w
języku polskim, jak i angielskim. W 2020 r. Spółka zapewniła akcjonariuszom możliwośd dwustronnej
komunikacji w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z
wykorzystaniem dedykowanego adresu e-mail. W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 Rada
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Nadzorcza Spółki przyjęła regulamin e-Walnego, który umożliwia wykonywanie, osobiście lub przez
pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
W 2020 r. Spółka zwołała również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieo 27 marca 2020 r., którego
przedmiotem miało byd uchwalenie planu motywacyjnego dla zarządu i najwyższej kadry menadżerskiej. Z
powodu wybuchu pandemii Zarząd Spółki odwołał to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Spółka dąży do przestrzegania wszystkich zasad szczegółowych dotyczących walnego zgromadzenia i relacji
z akcjonariuszami wskazanych w Dobrych praktykach.

3. 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. §16 ust. 2 Statutu przewiduje możliwośd 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:
https://www.agora.pl/media/wza/wza_statut_regulamin.pdf. WZ 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 ust. 2 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 większością trzech czwartych głosów oddanych. Większości trzech czwartych
głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 50% kapitału zakładowego
Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad walnego
zgromadzenia, które wcześniej objęte były 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 częśd 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 większości trzech czwartych głosów oddanych w obecności
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy
podjęciu takiej uchwały.
Według §17 ust. 1 Statutu żaden akcjonariusz nie może wykonywad 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,
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 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 przekroczyd 49%. Ograniczenie to nie ma
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zastosowania w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w paostwie
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 ust. 1 Statutu, poza akcjami imiennymi serii A, na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje
zwykłe serii BiD, imienne i na okaziciela. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są w ten sposób, przy
uwzględnieniu wyżej wspomnianych zastrzeżeo, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na walnym
zgromadzeniu.
Zgodnie z §11 ust. 1 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 doręczyd 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 zgłaszad 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 powoład nowego członka, który
swoje czynności będzie sprawowad do czasu wyboru członka Rady Nadzorczej przez walne zgromadzenie,
nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Odwołanie (usunięcie) członka Rady
Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej może nastąpid 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 uprawnieo walnego zgromadzenia i praw akcjonariuszy odnośnie 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 zapewnid wszystkim
akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce, Agora S.A. prowadzi transmisję obrad walnego
zgromadzenia przez internet, w języku polskim i angielskim. W obradach walnego zgromadzenia Spółki
uczestniczą zawsze przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki.

4. SKŁAD OSOBOWY I JEGO ZMIANY ORAZ ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW
4.1. 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 dokładną liczbę określają akcjonariusze
posiadający większośd uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów w stosunku do tych akcji Rada Nadzorcza (§ 28 Statutu).
Kadencja Zarządu trwa 5 lat (§29 ust. 1 Statutu). Rada Nadzorcza w konsultacji z Prezesem Zarządu 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 ust. 1 Statutu). Do składania oświadczeo woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy Członek
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Zarządu jednoosobowo. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin organizacji i
pracy Zarządu.
Zgodnie z §35 Statutu członków Zarządu obejmuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni
zajmowad się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyd 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 działalnośd konkurencyjną.
Na dzieo przedstawienia niniejszego Sprawozdania Zarządu w skład Zarządu Spółki wchodzą:
- Bartosz Hojka – Prezes Zarządu,
- Tomasz Jagiełło - Członek Zarządu,
- Anna Kryoska-Godlewska - Członek Zarządu,
- Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu.
Kadencja obecnego zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Bartosz Hojka
Członek Zarządu Spółki od 28 czerwca 2013 r. Od 12 marca 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Agory.
Nadzoruje segment Radio, pion Sprzedaży Korporacyjnej, działy Pracowniczy i Komunikacji Korporacyjnej
oraz dział Audytu Wewnętrznego. Zasiada w radach nadzorczych Helios S.A. i AMS S.A. Od samego początku
swojej kariery zawodowej związany był z mediami elektronicznymi, m.in. jako redaktor w katowickim radiu
TOP oraz w ośrodku regionalnym TVP w Katowicach. Pracę w Agorze rozpoczął w 1998 r. na stanowisku
dyrektora programowego śląskiego radia Karolina. Następnie, jako dyrektor programu i promocji
wszystkich stacji należących do Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o. (GRA), był m.in. odpowiedzialny za
wprowadzenie na rynek marki Radio Złote Przeboje. W latach 2005 - 2013 członek zarządu i dyrektor
zarządzający GRA, obejmującej Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda oraz Radio TOK FM, którego
GRA jest większościowym udziałowcem. Przeprowadził restrukturyzację, która zaowocowała skokową
poprawą rentowności segmentu radiowego. Pod jego kierownictwem Radio TOK FM stało się jednym z
najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, GRA zwiększyła skalę swojej działalności. Ponadto GRA
założyła Doradztwo Mediowe - lidera rynku pośrednictwa reklamowego w radiu, obejmującego obecnie
zespół Tandem Media.
Urodzony w 1974 r., absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim.
Tomasz Jagiełło
Członek zarządu Agory od 28 czerwca 2013 r. Nadzoruje spółki Helios, NEXT FILM, działalnośd
gastronomiczną oraz Wydawnictwo Agora. Zasiada w radzie nadzorczej AMS S.A.
Tomasz Jagiełło jest założycielem i prezesem zarządu spółki Helios S.A., największego operatora sieci kin w
Polsce pod względem liczby obiektów. Współtwórca sukcesu spółki, od początku odpowiedzialny za jej
rozwój i strategię. Reprezentował spółkę podczas transakcji nabycia w 2007 r. sieci 5 kin Kinoplex oraz
podczas transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki przez Agorę S.A. w 2010 r. Był jednym z
pomysłodawców powołania firmy NEXT FILM Sp. z o.o., dzięki której Helios poszerzył swoją działalnośd o
dystrybucję filmową. Obecnie jest odpowiedzialny również za rozwój Grupy Agora na rynku
gastronomicznym.
Wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Kina Polskie, przez kilka lat był też członkiem Rady Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
Urodzony w 1967 r., absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Edynburgu.
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Anna Kryoska-Godlewska
Od 8 listopada 2017 r. wchodzi w skład Zarządu Agory. Nadzoruje działalnośd pionu Nowe Przedsięwzięcia,
dział Prawny, Finansów i Administracji oraz Technologii.
Anna Kryoska-Godlewska jest menadżerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie
zarządzania inwestycjami kapitałowymi. Ponad 20 lat pracowała dla Media Development Investment Fund,
gdzie przez 9 lat pełniła funkcję członka zarządu i dyrektor inwestycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje
funduszu w sektorze mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Południowej. Wcześniej była związana
m.in. z Fidea Management, firmą zarządzającą X NFI, CIECH S.A. oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie.
Od 23 czerwca 2016 r. do 8 listopada 2017 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Agory S.A.
Urodzona w 1972 r., jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Wydziału Finansów i
Bankowości oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukooczyła kursy doszkalające m.in. w Harvard
Business School.
Agnieszka Sadowska
Wchodzi w skład zarządu Agory od 1 marca 2017 r. Nadzoruje większośd segmentów operacyjnych Grupy
Agora - Internet, Prasę i Reklamę Zewnętrzną, a także dział Strategii Danych i Analiz.
Agnieszka Sadowska jest związana z Agorą od 1999 r. Swoją karierę rozpoczęła jako analityk finansowy,
pracowała również w dziale Nowe Przedsięwzięcia, odpowiadającym za przejęcia i inwestycje w Grupie
Agora, a także była kierownikiem działu Controlling & Business Development.
W latach 2010 - 2013 była dyrektorem zarządzającym platformy internetowej Publio.pl, zajmującej się
sprzedażą e-booków i audiobooków. Stworzyła koncepcję oraz nadzorowała powstanie i działalnośd
serwisu, który po roku od startu znalazł się w czołówce księgarni internetowych z publikacjami
elektronicznymi.
Agnieszka Sadowska od listopada 2013 r. do 2018 r. kierowała rozwojem działalności telewizyjnej w Grupie
Agora, w tym współpracą z Kino Polska TV S.A. przy rozwijaniu kanału filmowego Stopklatka TV. Była
Prezesem Zarządu spółki Green Content Sp. z o.o., która uzyskała koncesję na nadawanie kanału METRO.
Agnieszka Sadowska współuczestniczyła również w procesie pozyskania przez Agorę inwestora
strategicznego do rozwoju kanału METRO, a następnie w sprzedaży kanału spółce Discovery Polska.
Urodzona w 1974 r., absolwentka kierunku Finanse i Bankowośd na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. W 1999 r. uzyskała tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukooczyła liczne
kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów, w tym ACCA, uzyskując status ACCA member.

4.2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Zgodnie z §18
ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków
powoływanych przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem pozostałych postanowieo Statutu. Liczbę
członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje
Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrad spośród siebie zastępcę
przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje (§18 ust. 2 Statutu).
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. W związku z powyższym
kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Zgodnie z §20 ust. 4 Statutu co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni.
Obecnie w Radzie Nadzorczej Spółki wszyscy jej członkowie spełniają kryterium niezależności wynikające ze
Statutu Spółki. Dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia również wymogi niezależności określone w
Dobrych praktykach.
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Agory należy m. in. ocena sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału
zysku lub pokrycia straty, ustalanie, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, wynagrodzenia członków
Zarządu, wybór biegłego rewidenta i wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji Spółki z podmiotami
powiązanymi oraz inne kwestie przewidziane przez przepisy prawa i postanowienia Statutu. Zgodnie z §23
ust. 8 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
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żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą byd prowadzone przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd, w sposób umożliwiający
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd uznaje się miejsce pobytu
prowadzącego posiedzenie.
Zgodnie z §23 ust. 5 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowieo
Statutu przewidujących inną większośd i kworum.
Na dzieo przedstawienia niniejszego Sprawozdania Zarządu w skład Rady Nadzorczej Spółki (kadencja
obecna)
wchodzą:
- Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Karusewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
- Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej.
Jeśli chodzi o niezależnośd członków Rady Nadzorczej oraz Komitety działające przy Radzie Nadzorczej –
kwestie te zostały omówione w oddzielnej sekcji raportu.

dr hab. Andrzej Szlęzak
Obecnie Of Counsel, wcześniej Partner kancelarii prawnej Sołtysioski, Kawecki & Szlęzak (SK&S). Pracę w
SK&S rozpoczął krótko po jej powstaniu w 1991 r. W 1993 r. został w niej partnerem, zaś w 1996 r. starszym
partnerem. W ramach działalności w SK&S uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji
prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował
liczne projekty z obszaru fuzji i przejęd, brał udział w projektach typu greenfield, sporządzał liczne projekty
dokumentacji transakcyjnej oraz był autorem wielu ekspertyz prawnych z obszaru prawa cywilnego i
handlowego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i członkiem
jego Rady Arbitrażowej; był wielokrotnie powoływany jako arbiter w sporach prowadzonych przed
Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu.
Andrzej Szlęzak uzyskał stopieo magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym i magistra prawa na
Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1979-81 odbył aplikację sędziowską
w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1979 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Cywilnego
UAM, w którym obronił pracę doktorską oraz rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa cywilnego. W 1994 r.
powołany został na stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do momentu odejścia z Wydziału
Prawa w 1996 r. Dr hab. A. Szlęzak był stypendystą wielu zagranicznych uczelni, w tym uniwersytetów w
Oxfordzie i Michigan. Obecnie dr hab. A. Szlęzak jest profesorem Uniwersytetu SWPS w Warszawie. To
autor licznych publikacji, w tym obcojęzycznych, z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Andrzeja Szlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agory S.A. W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Andrzej Szlęzak jest członkiem Komisji ds. Osobowych i
Wynagrodzeo.
Tomasz Karusewicz
Absolwent Uniwersytetu Szczecioskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – specjalizacji w
zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukooczył również studia podyplomowe na Politechnice
Warszawskiej - Zarządzanie zasobami IT w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej oraz studia
Executive Master of Business Administration we Francuskim Instytucie Zarządzania.
Posiada także uprawnienia audytora wewnętrznego oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych
spółek Skarbu Paostwa.
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Był związany m.in. z Grupą Ciech (w latach 2006-2008). Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Nadzoru
Właścicielskiego, a później członka rady nadzorczej Ciech S.A. Był również członkiem rad nadzorczych w
spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o. W latach 20072009 był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju
Biznesu) w PZU S.A. W okresie 2010-2012 był związany z Telewizją Polską S.A., najpierw jako zastępca
dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, a następnie dyrektor Biura Audytu i Kontroli
Wewnętrznej.
Ponadto zasiadał w radzie nadzorczej m.in. spółek Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, IKS Solino S.A.,
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.), ZWiK w Szczecinie Sp. z o.o.
Pełnił także funkcje w radzie nadzorczej oraz w zarządzie PWPW S.A.
W latach 2016-2019 ponownie pełnił funkcję członka, a później przewodniczącego rady nadzorczej Grupy
Azoty S.A.
Od 2016 r. ponownie związany z Grupą PZU. Został powołany na członka zarządu PZU Życie S.A. oraz
dyrektora Grupy PZU S.A., gdzie nadzorował Pion Technologii Informatycznych oraz Pion Operacji. Obecnie
jest członkiem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeo Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeo Wzajemnych w
Grupie PZU.
W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Tomasz Karusewicz jest członkiem Komisji ds. Osobowych i
Wynagrodzeo.
Dariusz Formela
Od 1 września 2018 r. zasiada w zarządzie Black Red White S.A. z siedzibą w Biłgoraju, a od 1 grudnia
2018 r. pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki. Wcześniej od 2012 r. prezes zarządu Gobarto S.A.
(wcześniej PKM DUDA S.A.) odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii tej spółki. W latach
2009-2012 pełnił funkcję członka zarządu PKM DUDA S.A. oraz prezesa zarządu spółki CM Makton S.A.
W latach 1998-2008 był związany z grupą kapitałową ORLEN, gdzie pełnił również funkcję członka
zarządu spółki PKN ORLEN i Możejki Nafta, odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad spółkami z grupy
kapitałowej i integrację posiadanych aktywów kapitałowych. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie
planu restrukturyzacji w grupie kapitałowej ORLEN. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Radpol S.A. i
Unimot S.A.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdaoskim. Uzyskał również dyplom
MBA University of Bradford i WSPIZ im. Leona Koźmioskiego.
W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Dariusz Formela jest Przewodniczącym Komitetu Audytu oraz od 9
sierpnia 2018 r. członkiem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeo.
Wanda Rapaczynski
Związana z Agorą niemal od początku jej istnienia, w latach 1998-2007 oraz w okresie od 28 czerwca 2013 r.
do 12 marca 2014 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Pod jej przywództwem Agora wyrosła na jedną z
największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Po zaprzestaniu
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2007 r. pozostała z nią związana jako doradca Rady Nadzorczej Spółki
do momentu jej powołania do składu organu nadzorczego. W latach 2009-2013 członek Rady Nadzorczej
Spółki. Reprezentowała Agorę w European Publishers Council i w Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych LEWIATAN, gdzie pełniła funkcję członka rady głównej oraz członka rady nadzorczej Polskiego
Związku Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy.
W latach 1984-1992 kierowała działem rozwoju nowych produktów w Citibank NA w Nowym Jorku.
Wcześniej przez dwa lata była dyrektorem projektu badawczego na wydziale psychologii Yale University, a
w latach 1977-1979 pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę
zawodową zaczynała jako wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jorku i Connecticut.
Od 2008 r. do 2018 r. była członkiem Rady Nadzorczej Adecco S.A., szwajcarskiej spółki giełdowej o
międzynarodowym zasięgu, zajmującej się działalnością rekrutacyjną. Pełniła w niej funkcję
przewodniczącej Komitetu Corporate Governance. Przez wiele lat zasiadała w Radzie Central European
University w Budapeszcie, gdzie kierowała Komisją ds. Audytu. Była wieloletnim członkiem International
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Advisory Council w Brookings Institution w Waszyngtonie. Od 2002 r. należy do Polskiej Grupy w Trilateral
Commission.
W 1977 r. otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University,
School of Organization and Management, gdzie w 1984 r. uzyskała tytuł Master of Private & Public
Management.
Tomasz Sielicki
Tomasz Sielicki pracował w Sygnity S.A. (dawniej ComputerLand S.A.) od momentu powstania spółki w 1991
r. Od 1992 do 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie przez 2 lata Prezydenta Grupy Sygnity
(dawniej Grupy ComputerLand). Jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy. Od 2007 r. do 2017 r.
wchodził w skład Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
Jest członkiem m.in. Rady Fundacji Rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego, Rady Fundacji Gessel dla
Muzeum Narodowego w Warszawie, Trilateral Commission, Rady Instytutu Spraw Publicznych oraz Rady
Nadzorczej Ovid Works S.A.
W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Tomasz Sielicki jest członkiem Komitetu Audytu.
Maciej Wiśniewski
Maciej Wiśniewski ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz funduszami
inwestycyjnymi. Z sukcesem założył, rozwinął i sprzedał Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A., które było jednym z pierwszych na polskim rynku prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Wcześniej był związany z BZ WBK AIB Asset Management i LG Bank. Karierę zawodową rozpoczynał w
Raiffeisen Capital i w Banku Millennium.
Od grudnia 2018 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów funduszu inwestycyjnego z Luksemburga
MacroEquity Global Investments SICAV.
Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London
Business School.
W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Maciej Wiśniewski jest Przewodniczącym Komisji ds. Osobowych i
Wynagrodzeo oraz członkiem Komitetu Audytu.

4.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadzorczej

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

(i) Komitet Audytu:
- Dariusz Formela – przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny członek Rady Nadzorczej posiadający
wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości pozyskane w toku dotychczasowej aktywności zawodowej,
- Tomasz Sielicki, członek Rady Nadzorczej z wiedzą na temat branży, w której działa Spółka,
- Maciej Wiśniewski, niezależny członek Rady Nadzorczej, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości, pozyskane w ramach wykształcenia kierunkowego w zakresie Finansów i Bankowości w
Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Business School oraz w toku dotychczasowej
aktywności zawodowej.
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 żądad przedłożenia przez Spółkę
określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,
niezbędnych do wykonywania czynności Komitetu Audytu oraz badad dokumenty Spółki.
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Komitet Audytu odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku. W 2020 r. Komitet
Audytu obradował w ramach sześciu posiedzeo.
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 zostad zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie
umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działao, jak również roczne i półroczne
sprawozdania ze swojej działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszarach
będących w zakresie jego kompetencji.
Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2019 r. oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki,
spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Inflanckiej 4A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdao finansowych z
numerem 3546, została wybrana na biegłego rewidenta Spółki oraz Grupy, który zbada sprawozdania
finansowe za lata 2020, 2021 i 2022. Wybór ten został dokonany zgodnie z „Polityką wyboru firmy
audytorskiej do badania sprawozdao finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.”.
W grudniu 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w formie uchwały „Politykę wyboru firmy audytorskiej do
badania sprawozdao finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.” obejmujące również
postanowienia w zakresie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
niebędących badaniem oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora
S.A.” Obowiązek przyjęcia powyższych dokumentów wynikał z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
„Polityka wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdao finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej
Agora S.A.” określa zasady i wytyczne postępowania w ramach procesu mającego na celu wybór firmy
audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia ustawowego badania i przeglądu sprawozdao finansowych
Agory S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. przez Radę Nadzorczą Spółki w wyniku przewidzianego Procedurą
wyboru postępowania ofertowego, zawierającego przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru firmy
audytorskiej.
Zgodnie z Polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących
badaniem wraz z katalogiem usług niedozwolonych, biegły rewident lub firma audytorska
przeprowadzający ustawowe badania Spółki ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub
firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki, jej jednostki dominującej ani
jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej żadnych zabronionych usług niebędących
badaniem sprawozdao finansowych ani czynnościami rewizji finansowej. Świadczenie przez te podmioty
usług, które nie są usługami zabronionymi, jest dopuszczalne jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką
podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeo i zabezpieczeo niezależności
oraz wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.
Firma audytorska KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie, świadczyła na rzecz Agory S.A. w roku obrotowym 2020 usługi dozwolone niebędące badaniem,
tj. usługi w zakresie przeglądu skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Agory
S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz w zakresie przeglądu
skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A.
obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

(ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeo:
- Maciej Wiśniewski - przewodniczący Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeo,
- Dariusz Formela,
- Tomasz Karusewicz,
- Andrzej Szlęzak.
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Zgodnie z Regulaminem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeo do jej zadao należy okresowa ocena zasad
wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym
zakresie, sporządzanie rekomendacji odnośnie wysokości wynagrodzeo oraz przyznawanie dodatkowych
świadczeo dla poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.
Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeo, przekazując Radzie Nadzorczej powyższe rekomendacje, powinna
określad wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za
wyniki oraz odprawy. Dodatkowo, do kompetencji Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeo 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.
Posiedzenia Komisji ds. Osobowych i wynagrodzeo odbywają się tak często, jak jest to niezbędne dla jej
prawidłowego funkcjonowania, co najmniej raz w roku. W 2020 r. Komisja obradowała pięciokrotnie.
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 zostad zwołane
także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie
umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działao oraz coroczne sprawozdanie ze
swojej działalności w danym roku obrotowym i ocenę sytuacji Spółki w obszarach będących w zakresie jej
kompetencji.

5. ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ
UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA
DECYZJI O WYKUPIE LUB EMISJI AKCJI
5.1. Powoływanie
Zgodnie z §28 Statutu Spółki 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 większośd uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A przez Radę Nadzorczą.
W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powoład 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 umieścid w
porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i
przedstawid stosowny projekt uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie zatwierdzi powołania nowego
członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat tego członka Zarządu wygasa z momentem zakooczenia tego
walnego zgromadzenia.
Zgodnie ze Statutem członkami Zarządu muszą byd w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.
Zgodnie z §30 Statutu Agory S.A. kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszad 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 uprawnieo, wówczas uprawnienie, z
którego nie skorzystano, przysługiwad będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kandydatów - każdemu akcjonariuszowi w trakcie
Walnego Zgromadzenia.

5.2. Odwoływanie
Zgodnie z §31 Statutu odwołanie (usunięcie) poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed
upływem kadencji może nastąpid 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.
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Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków Zarządu powinna określad przyczyny, z powodu których
odwołanie następuje.
Członkowie Zarządu powołani w drodze kooptacji mogą byd odwołani w sposób przewidziany powyżej, albo
uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosowad 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 większośd w składzie Zarządu
stanowili obywatele polscy zamieszkali w Polsce, przestanie byd spełniany.
Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie
zwoład nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory
uzupełniające mogą odbyd się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodnie z
obowiązującymi przepisami termin jego odbycia powinien nastąpid w nieodległym czasie, a zwołanie
nadzwyczajnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadku niecelowe.
Przy wyborach uzupełniających stosuje się zasady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarządu na
pełną jego kadencję.
Zgodnie z §33 ust. 1 Statutu Członkowie Zarządu mogą wybrad ze swego składu prezesa lub osoby pełniące
inne funkcje.

5.3. Uprawnienia osób zarządzających
Zgodnie z §27 Statutu Spółki Zarząd Spółki kieruje jej działalnością 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.

6. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI
Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na dzieo przekazywania niniejszego Sprawozdania Zarządu następujący
akcjonariusze mogli wykonywad ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:

Tab. 23

sprawozdania finansowego

Agora-Holding Sp. z o.o.
(zgodnie z ostatnim zawiadomieniem
z dnia 24 września 2015 r. )(1)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
(Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesieo
oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)
(zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27
grudnia 2012 r.) (1)
w tym:
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota
Jesieo (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z
dnia 27 grudnia 2012 r.) (1)
Media Development Investment Fund, Inc.
(MDIF Media Holdings I, LLC)
(zgodnie z formalnym zawiadomieniem
otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.) (1)

liczba akcji

% udział w
kapitale
zakładowym

5 401 852

11,60

22 528 252

35,36

7 594 611

16,30

7 594 611

11,92

7 585 661

16,28

7 585 661

11,91

5 350 000

11,49

5 350 000

8,40
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Nationale – Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale –
Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz
Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz
Emerytalny) (zgodnie z ostatnim
zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2016 r.) (1)

4 493 055

9,65

4 493 055

7,05

(1) udziały w głosach i kapitale zakładowym Agory S.A. zostały przeliczone przez Spółkę po rejestracji
obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 23 sierpnia 2018 r.
Zarząd Agory S.A. nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpid zmiany
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

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 przywilejów, odnoszących się przede wszystkich do prawa głosu, ustalania liczby członków Zarządu,
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, jak również ograniczenie w wykonywaniu prawa głosu
(zgodnie z którym żaden akcjonariusz nie może wykonywad więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu - przewidziane w § 17 ust. 1) nie ma zastosowania do akcjonariuszy posiadających
uprzywilejowane akcje serii A.
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 Agory S.A. Akcjonariusze posiadający większośd
uprzywilejowanych akcji serii A mogą także określad dokładną liczbę członków Zarządu.
Kolejne uprawnienie łączące się z posiadaniem akcji serii A dotyczy odwoływania członków Zarządu i Rady
Nadzorczej przed upływem ich kadencji. Może ono nastąpid w drodze podjęcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie. Wymagana jest wtedy zwykła większośd głosów, z zastrzeżeniem, że do czasu ustania
przywilejów akcji serii A za przyjęciem takiej uchwały oddanych musi zostad 80% głosów przypadających na
wszystkie uprzywilejowane akcje serii A.
W Statucie Agory S.A. znajduje się zastrzeżenie, iż żaden akcjonariusz nie może wykonywad 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 S.A. 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. Procedura wnioskowania o powyższą zgodę i jej udzielanie są
przewidziane w Statucie. Ponadto, sprzedaż uprzywilejowanych akcji serii A może byd dokonana jedynie za
cenę nie wyższą od ich wartości nominalnej.

9. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU
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Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, żaden akcjonariusz nie może wykonywad więcej niż 20% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji
przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej 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) 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 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.
Dla potrzeb powyższego ograniczenia wykonywania prawa głosu oraz wyjątku od tego ograniczenia
przewidzianego w punkcie b) powyżej, wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za
wykonywanie prawa głosu przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.
Udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na
Walnym Zgromadzeniu nie może przekroczyd 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do
podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w paostwie 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.

10. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Zarządy spółek z Grupy są odpowiedzialne za systemy kontroli wewnętrznej funkcjonujące w
poszczególnych spółkach i skutecznośd ich funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdao
finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. z w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa paostwa niebędącego paostwem członkowskim.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdao finansowych i raportów okresowych w
poszczególnych spółkach Grupy sprawuje odpowiednio Dyrektor Finansowy spółki dominującej bądź
dyrektor finansowy/zarząd odpowiedniej spółki. Za organizację prac związanych z przygotowaniem
rocznych i śródrocznych sprawozdao finansowych odpowiedzialny jest dział Sprawozdawczości Finansowej,
funkcjonujący w pionie finansowo-administracyjnym Spółki oraz działy finansowo – księgowe
poszczególnych spółek Grupy. 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 dominującej oraz kadry kierowniczej Grupy
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 i Grupy w podziale na poszczególne segmenty oraz
piony.
Dane finansowe będące podstawą jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdao finansowych oraz
raportów okresowych pochodzą z systemów księgowo-finansowych, w których rejestrowane są transakcje
zgodnie z polityką rachunkową Spółki i Grupy (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych
Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka od 1992 r. przygotowuje sprawozdania według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dawniej: Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości).
Sporządzone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy są przekazywane
Członkowi Zarządu nadzorującemu pion Finanse i Administracja oraz Dyrektorowi Finansowemu do
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wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe przed ich publikacją przekazywane są również członkom Komitetu Audytu.
Przynajmniej raz na kwartał odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej, w trakcie których, w zależności od
zapytao przedstawianych przez członków Rady Nadzorczej, Zarząd udziela informacji dotyczących
kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych.
Skonsolidowane i jednostkowe roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio
niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta Spółki. Wyniki badania i przeglądu
prezentowane są przez biegłego rewidenta Członkowi Zarządu nadzorującemu pion Finanse i Administracja,
kierownictwu pionu finansowego (w tym Dyrektorowi Finansowemu) oraz publikowane w raporcie
biegłego rewidenta.
Wnioski z badania i przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego 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 usprawnieo systemu
kontroli wewnętrznej w Spółce i Grupie, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdao
finansowych.
Dodatkowo, w Spółce funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego jednym z głównych zadao jest
identyfikacja ryzyk i słabości kontroli wewnętrznej. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach omawia
wyniki pracy Audytu Wewnętrznego z jego dyrektorem, także bez udziału Zarządu Spółki.
Otrzymane rekomendacje biegłego rewidenta i Audytu Wewnętrznego są omawiane przez Komitet Audytu
z Zarządem Spółki.

11. ZASADY ZMIANY STATUTU AGORY S.A.
Statut Agory S.A. nie zawiera postanowieo odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych w
zakresie zmiany Statutu Spółki.

12. POLITYKA WYNAGRODZEŃ
W zakresie rekomendacji dotyczącej polityki wynagradzania w Spółce, zasady ustalania wynagrodzeo
pracowników Spółki, z wyjątkiem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, ustalane są zgodnie z wewnętrznymi
regulaminami wynagradzania. Z kolei wynagrodzenia członków Zarządu Spółki do czerwca 2020 r. były
ustalane zgodnie z przyjętą w 2015 r. polityką wynagradzania kluczowych menadżerów w Grupie Agora
przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendację Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeo, działającej w
ramach Rady Nadzorczej. Na mocy tej polityki Rada Nadzorcza ustalała cele oraz kryteria premiowania dla
poszczególnych członków Zarządu za dany rok obrotowy oraz w dłuższym terminie. W 2020 r. Walne
Zgromadzenie Agory przyjęło Politykę wynagrodzeo członków Zarządów i Rady Nadzorczej. W 2021 r. Rada
Nadzorcza przedstawi sprawozdanie z realizacji tej polityki za lata 2019 -2020.
Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeo bezpośrednio wspiera realizację średnioterminowych
planów rozwoju Grupy Agora.
System wynagradzania funkcjonujący w Spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu
zmiennym, wynikającym z planów motywacyjnych oraz premii uznaniowych.
Polityka wynagradzania w Grupie Agora różnicuje poziom wynagrodzeo w zależności od zajmowanego
stanowiska, efektów pracy i posiadanych kompetencji. Dzięki części zmiennej zapewnia elastycznośd i
dostosowanie do potrzeb pracodawcy.
Przełożenie, poprzez plan motywacyjny, celów ściśle powiązanych ze średnioterminowymi planami rozwoju
Grupy Agora na kadrę menadżerską, a także dalej na pracowników, zapewnia efektywne wsparcie
przedsięwzięd biznesowych Agory.
Motywacyjny system wynagrodzeo dla pracowników i kadry menadżerskiej składa się z części stałej
(wynagrodzenie zasadnicze), części zmiennej (obejmującej premie roczne i nagrody uznaniowe) oraz
świadczeo pozapłacowych. Wynagrodzenie zasadnicze w Spółce i spółkach z Grupy Agora jest powiązane z
potencjałem, kompetencjami i wynikami realizacji celów pracownika.
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Celem systemu jest motywowanie pracowników do osiągania wysokich wyników w pracy poprzez realizację
wyznaczonych celów indywidualnych i ocenę postaw, a dla kadry menadżerskiej ma stanowid narzędzie do
motywowania pracowników. W ramach systemu premiowania dokonuje się oceny rocznej pracownika oraz
podsumowuje się całokształt pracy pracownika za dany rok premiowy, wskazuje obszary będące mocnymi
stronami pracownika oraz te, które wymagają dalszego rozwoju. Ocena roczna obejmuje ocenę poziomu
realizacji celów indywidualnych i postaw w skali całego roku, jak również ocenę całokształtu pracy
pracownika w danym roku premiowym i jest podstawą do wyliczenia wartości premii.
Agora zapewnia pracownikom także świadczenia pozapłacowe takie, jak współfinansowanie opieki
medycznej, system benefitów czy samochód służbowy. Pracownicy mają także możliwośd skorzystania z
pożyczek pracowniczych, m.in. na cele mieszkaniowe, a także są beneficjentami świadczeo z Zakładowego
Funduszu Świadczeo Socjalnych.
Spółka przedłożyła nową polityką wynagrodzeo dla Zarządu i Rady Nadzorczej zgodną z wymogami
zapisanymi w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych oraz niektórych innych ustaw Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się 25
czerwca 2020 r.
Przyjęta przez Walne Zgromadzenie polityka wynagrodzeo dla członków zarządu i Rady Nadzorczej Agory
S.A. jest zgodna z wymogami ustawy oraz Statutem Spółki. Jej pełna treśd jest dostępna na stronie
korporacyjnej Spółki. Spółka przedstawi Walnemu Zgromadzeniu raport ze stosowania tej polityki w
czerwcu 2021 r. za lata 2020 i 2019. System wynagrodzeo dla członków Zarządu Agory funkcjonuje w
oparciu o trzy elementy:
częśd stałą (wynagrodzenie zasadnicze),
częśd zmienną (system motywacyjny oraz premię uznaniową),
oraz świadczenia pozapłacowe, których zakres ustala Rada Nadzorcza.
Wynagrodzenia członków zarządu wypłacone w 2020 r. (w tys. zł)

Członek zarządu

Suma

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Pozostałe

zasadnicze

zmienne

świadczenia

Bartosz Hojka

687

683

-

4

Tomasz Jagiełło

205

205

-

-

Agnieszka Sadowska

513

510

-

3

Grzegorz Kania

438

435

-

3

Anna Kryoska - Godlewska

514

510

-

4

Wynagrodzenia wypłacone przez Agorę S.A. członkom Zarządu w 2020 r. wynosiły 2 357 tys. zł (2019 r.: 4
771 tys. zł).
Kwota ta obejmuje wynagrodzenia oraz premie wypłacone za okres pełnienia funkcji członka Zarządu.
Istotny spadek wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu Agory S.A. wynika z jednej strony z
obniżenia wynagrodzenia podstawowego o 30,0% na okres sześciu miesięcy (od 15 kwietnia do 15
października 2020 r.), a z drugiej ze wstrzymania wypłaty premii za 2019 r.
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej w 2020 r. wyniosły 560 tys. zł (2019 r.: 546 tys. zł).
Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Agory S.A. wynika z przyjętej uchwałą nr 27
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2019 r. podwyżki wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej od dnia 1 lipca 2019 r. Jednocześnie na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 25
czerwca 2020 r. na wniosek Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie obniżyło czasowo wynagrodzenie Rady
Nadzorczej od 15 kwietnia do 15 października 2020 r.
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Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios
S.A. w wysokości 297 tys. zł (w 2019 r.: 356 tys. zł). Jego wynagrodzenie zasadnicze podlegało obniżeniu
na takich samych zasadach, jak wszystkich pracowników Helios S.A. Pozostali członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej nie otrzymywali żadnych wynagrodzeo z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek
zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych.
Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeo członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. znajdują
się w nocie 26 do jednostkowego sprawozdania finansowego.
Informacja o zobowiązaniach wobec byłych członków Zarządu została przedstawiona w nocie 18 do
jednostkowego sprawozdania finansowego.
W 2020 r. wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji osób wchodzących w skład organów zarządzających i
nadzorujących spółki zależne w Grupie Agora wyniosły 5 010 tys. zł (w 2019 r.: 7 455 tys. zł).
W Grupie Agora realizowane były również plany motywacyjne oparty o instrumenty finansowe, w których
uczestniczyli członkowie Zarządu Agory S.A. oraz członkowie zarządu spółki zależnej Yieldbird Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje na temat tych planów znajdują się w nocie 28 do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, członkom zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy nie przysługiwały
inne od opisanych wyżej wynagrodzenia, nagrody ani korzyści, wypłacone, należne lub potencjalnie
należne z tytułu pełnionych funkcji.
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej w 2020 r. (w tys. zł)
Członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie zasadnicze

Andrzej Szlęzak (przewodniczący Rady Nadzorczej)

130

Wanda Rapaczynski

86

Tomasz Sielicki

86

Dariusz Formela

86

Maciej Wiśniewski

86

Tomasz Karusewicz

86

Łącznie wynagrodzenia te wyniosły 560 tys. zł (2019 r.: 546 tys. zł).
Warunki umów o pracę członków zarządu Agory S.A.
Obowiązujące umowy o pracę zawarte z członkami Zarządu Agory S.A. przewidują, że w okresie 18 miesięcy
od dnia:
w którym ze statutu Agory S.A. zostanie usunięte uprawnienie akcjonariuszy akcji serii A do
wskazywania kandydatów do Zarządu tej Spółki,
w którym jeden podmiot lub grupa podmiotów działających w porozumieniu przekroczy próg
50,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Agory S.A.,
w którym Rada Nadzorcza Spółki zostanie powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w
trybie określonym w art. 385 § 3-9 KSH, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę,
członek Zarządu Agory S.A. otrzyma odprawę w wysokości sumy następujących składników:
(i) kwoty będącej równowartością dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
przysługującego członkowi Zarządu Agory S.A. za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym członek
Zarządu Agory S.A. otrzyma wypowiedzenie,
(ii) kwoty będącej równowartością premii rocznej za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym
umowa o pracę uległa rozwiązaniu.
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Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę z
przyczyn wskazanych w przepisach art. 52 § 1 Kodeksu pracy.
Zasady ustalania wartości Planu Motywacyjnego
Członkowie Zarządu uczestniczą w programie motywacyjnym („Plan Motywacyjny”), w którym jeden z
komponentów (związany z aprecjacją ceny akcji Spółki) ma charakter płatności w formie akcji rozliczanych
w środkach pieniężnych. Zgodnie z Planem Motywacyjnym członkowie Zarządu są uprawnieni do
otrzymania Premii Rocznej składającej się z dwóch komponentów, których podstawowy opis został
przedstawiony poniżej:
(i)

stopieo realizacji celu odnoszącego się do wyniku EBITDA Grupy Agora („Cel EBITDA”). Wartośd
potencjalnej premii w tym elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopnia realizacji Celu
EBITDA określonego jako wartośd wyniku EBITDA Grupy Agora do osiągnięcia w danym roku
obrotowym ustalona przez Radę Nadzorczą. Realizacja Celu EBITDA będzie określona w oparciu o
zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za dany rok obrotowy;
stopieo aprecjacji ceny giełdowej akcji Spółki („Cel Wzrostu Wartości Akcji”). Wartośd potencjalnej
premii w tym elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopnia aprecjacji kursu akcji w
przyszłości. Stopieo aprecjacji kursu akcji wyliczany jest jako różnica między średnią kursu akcji Spółki
w pierwszym kwartale roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który premia jest
obliczana („Średnia Cena Akcji IQ Roku Następnego”) a średnią z kursów akcji Spółki w pierwszym
kwartale roku obrotowego, za który premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IQ Roku
Premiowego”). W przypadku gdyby Średnia Cena Akcji IQ Roku Następnego była niższa niż Średnia
Cena Akcji IQ Roku Premiowego, Cel Wzrostu Wartości Akcji uznaje się za niezrealizowany i premia w
tym elemencie Planu Motywacyjnego nie jest przyznawana, przy czym Rada Nadzorcza zachowuje
prawo do ostatecznej weryfikacji Celu Wzrostu Wartości Akcji w odniesieniu do dynamiki zmian
indeksów giełdowych na rynkach kapitałowych.

Przyznanie premii z Planu Motywacyjnego uzależnione jest również od spełnienia warunku o charakterze
nierynkowym, polegającego na pozostawaniu uprawnionego pracownika w Zarządzie Spółki w okresie
obrotowym, którego premia dotyczy.
Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia Planu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki zostały
określone w uchwale Rady Nadzorczej.
Na dzieo 31 grudnia 2020 r., wartośd rezerwy na premię z tytułu realizacji Celu EBITDA obejmuje rezerwę
na premię ujętą w bilansie na koniec 2019 r. ustaloną w oparciu o poziom realizacji Celu EBITDA w 2019 r.
Na dzieo 31 grudnia 2020 r., Grupa nie ujęła rezerwy dotyczącej potencjalnej premii z tytułu realizacji Celu
EBITDA w 2020 r. w związku z nieosiągnięciem wyniku EBITDA uprawniającego do wypłaty premii z tego
elementu Planu Motywacyjnego.
Wartośd rezerwy na premię z tytułu realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji jest szacowana przy
wykorzystaniu modelu dwumianowego (model Cox, Ross, Rubinstein), biorącego pod uwagę m.in.:
bieżącą wysokośd kursu akcji Spółki (na dzieo bilansowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz
zmiennośd kursu akcji Spółki z okresu 12 miesięcy poprzedzających dzieo bilansowy, na który jest
sporządzane sprawozdanie finansowe. Wartośd ta jest odnoszona w rachunek zysków i strat
proporcjonalnie do okresu rozliczenia tego elementu Planu Motywacyjnego. Na dzieo 31 grudnia 2020 r.
oszacowana Średnia Cena Akcji IQ Roku Następnego ukształtowała się poniżej Celu Wzrostu Wartości
Akcji i rezerwa z tytułu tego elementu Planu Motywacyjnego nie jest rozpoznana w bilansie. Na podstawie
uchwały Rady Nadzorczej podjętej w trzecim kwartale 2020 r., Grupa ujęła rezerwę z tytułu elementu
kursowego Planu Motywacyjnego za 2019 r. po uwzględnieniu wpływu wybuchu pandemii Covid-19 na
dynamikę zmian indeksów giełdowych w pierwszym kwartale 2020 r.
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13. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
W zakresie rekomendacji dotyczącej wszechstronności i różnorodności oraz zrównoważonego udziału
kobiet i mężczyzn we władzach spółek, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych
organów Agory. Niemniej jednak Zarząd Spółki w przypadku zmian w składzie kluczowych organów Spółki
przedstawia podmiotom uprawnionym do wskazywania kandydatów do tych organów wymogi, jakie
powinni oni spełniad zgodnie z Dobrymi praktykami i innymi regulacjami prawnymi. Kandydatów na
członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszad 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). Zgodnie z §30 Statutu Agory S.A. kandydatów na członków
Zarządu mają prawo zgłaszad 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 uprawnieo, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano,
przysługiwad będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu - Walnemu Zgromadzeniu, a w
przypadku zgłaszania kandydatów - każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie podkreślid, że zgodnie z przyjętą w grudniu 2015 r. polityką
różnorodności w Grupie Agora, przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które leżą w
kompetencji Zarządu, w Spółce decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria, jak wiedza, doświadczenie i
umiejętności niezbędne do pełnienia danej funkcji. Stosowanie tych zasad w odniesieniu do wszystkich
pracowników Spółki i Grupy zapewnia zdrowe funkcjonowanie organizacji i podejmowanie nowych wyzwao
biznesowych.
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Różnorodnośd i otwartośd to wartości będące integralną częścią zarówno działao biznesowych Spółki, jak i
jej polityki zatrudniania. U podłoża polityki różnorodności realizowanej w Agora S.A. znajduje się Karta
Agory, która powstała wraz z Gazetą Wyborczą i Spółką.
Agora S.A. jako pracodawca kieruje się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziała wszelkim formom
dyskryminacji, wierząc, że przynosi to realne korzyści i wspiera rozwój oraz innowacyjnośd Spółki. Jednym z
celów polityki różnorodności realizowanej w Agorze jest podkreślenie otwartości organizacji na
różnorodnośd, która zwiększa efektywnośd pracy, buduje zaufanie oraz przeciwdziała dyskryminacji.
Praktyka różnorodności ma na celu również pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich
różnorodnych umiejętności, doświadczeo i talentów w atmosferze szacunku, wsparcia i pracy zespołowej.
Agora jako pracodawca tworzy atmosferę pracy, w której pracownicy czują się szanowani i mają poczucie,
że mogą w pełni realizowad swój potencjał zawodowy. Agora tworzy też kulturę dialogu, otwartości,
tolerancji i pracy zespołowej.
W 2016 r. w Agorze S.A. została wprowadzona polityka różnorodności, która dotyczy wszystkich
pracowników. Jej celem jest konsekwentne tworzenie miejsca pracy wolnego od dyskryminacji bez względu
na przyczyny, a jednocześnie zatrudniającego najlepszych specjalistów, którzy współtworzą sukces spółki.
Agora jest pracodawcą, który dba o rozwój zespołu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka
różnorodności Agory S.A. zakłada przełamywanie takich barier, jak wiek, płed czy stan zdrowia i przyświeca
jej zasada, że potencjał zawodowy pracowników wynika z ich kompetencji. Spółka chce w ten sposób jak
najlepiej wspierad realizację swojej strategii, a odbiorcom swoich produktów i usług oferowad je na
najwyższym poziomie.
Rada Nadzorcza
Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej określają Statut Spółki, inne obowiązujące przepisy prawa i
inne regulacje, którym podlega Spółka. Agora ma ograniczony wpływ na kształtowanie składu organu
nadzorującego jej działalnośd, niemniej jednak każdorazowo wskazuje podmiotom uprawnionym do
zgłoszenia kandydatów do tego organów wszystkie wymogi i rekomendacje, jakie powinni oni spełniad.
Pomimo tego, obecny, sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej w 2020 r. odzwierciedlał wszystkie kryteria
leżące u podstaw polityki różnorodności.
Zarząd
Procedura powoływania Zarządu również określona jest w Statucie Spółki. Prawo do wskazania kandydatów
na Członka Zarządu mają wyłącznie posiadacze akcji serii A. W opinii Spółki przedstawiane przez nich
kandydatury brały
pod uwagę jako decydujące kryterium przede wszystkim wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
w głównych obszarach działalności Grupy Agora oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia funkcji
Członka Zarządu.
Członkowie Zarządu Spółki posiadają uzupełniające się doświadczenie i kompetencje - są absolwentami
uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w
Edynburgu, Politechnika Wrocławska, Francuski Instytut Zarządzania, Harvard Business School (kursy
doszkalające), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Warto podkreślid, że decydującym aspektem przy wyborze władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów
jest zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze doświadczenia zawodowego,
wieku, kierunków wykształcenia oraz płci. Decydujące są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe i merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.
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Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agorze S.A.
Mężczyźni

Kobiety

Stan na koniec roku

2020 r.

2019 r.

2020 r.

2019 r.

Zarząd

2

3

2

2

Rada Nadzorcza

5

5

1

1

Organy administrujące
Organy administrujące w Grupie Agora to pracownicy, którzy zajmują stanowiska kierownicze. Polityka
różnorodności odnośnie organów administrujących polega na stworzeniu miejsca pracy wolnego od
dyskryminacji ze względu na płed, wiek, pochodzenie, stan zdrowia, wykształcenie, przekonania
polityczne lub religijne, w którym kompetencje i doświadczenie są podstawą kultury organizacyjnej.
Realizacja tego podejścia widoczna jest w różnorodności zespołów w całej Grupie. Jednym z kluczowych
aspektów dotyczących różnorodności ze względu na zbliżoną liczbę pracowników i pracownic (w całej
Grupie Agora na dzieo 31.12.2020 r. kobiety stanowiły 54,4% zespołu, mężczyźni zaś 45,6% jest równośd
płci. Struktura płci w organach administrujących wskazuje, że cel ten jest osiągnięty.
Struktura płci w organach administrujących (stanowiska kierownicze) w Agorze S.A. (stan na 31.12.2020
r.).
% w ramach Agory S.A.
Kobiety
Mężczyźni
Grupa Agora

53,3%

46,7%

W dniu 8 marca 2017 r. Spółka jako pierwsza grupa medialna w Polsce podpisała również Kartę
Różnorodności, dołączając do europejskiej inicjatywy mającej na celu upowszechnianie różnorodności w
miejscu pracy.

14. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I
ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH,
NADZORUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI
EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU
Emitent nie posiada zobowiązao wynikających z emerytur i świadczeo o podobnym charakterze dla byłych
osób zarządzających, nadzorujących lub byłych członków organów administrujących.
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15. POLITYKA DZIAŁAŃ SPOŁECZNO-SPONSORINGOWYCH
W Grupie Agora obowiązuje Polityka działao społeczno-sponsoringowych przyjęta przez Zarząd spółki w
2016 r. jako wyraz strategicznego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu. Cele postawione w
dokumencie to: edukacja, rozwój indywidualny i społeczny; kształtowanie postaw obywatelskich i dbałośd o
prawa człowieka; promocja kultury i powszechnego dostępu do niej; promocja zdrowia i zdrowego stylu
życia; troska o środowisko naturalne; troska o innych wyrażająca się w akcjach charytatywnych i
pomocowych. Nawiązują one w dużej mierze do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) oraz normy
społecznej odpowiedzialności ISO 26000.
Działania społeczno-sponsoringowe Grupy Agora są wyrazem jej społecznej odpowiedzialności oraz troski o
losy regionów, w których funkcjonuje Grupa, jako miejsc, gdzie warto mieszkad, pracowad i realizowad
plany. Działania te mają też na celu budowanie pozytywnego wizerunku Grupy i jej marek jako podmiotów
przyjaznych ludziom oraz zaangażowanych w życie społeczności. Treśd dokumentu znajduje się na stronie
agora.pl.
W 2020 r. Grupa Agora kontynuowała długoletnie działania w ramach filarów: społecznego,
środowiskowego, edukacyjnego, kulturalnego oraz charytatywnego, jednocześnie inicjowała też nowe
działania. Wśród nich znalazły się projekty ogólnopolskie, ale również regionalne.
W 2020 roku, w ramach działao społecznych spółki i media Grupy Agora podejmowały przede wszystkim
inicjatywy wspierające działania na rzecz walki z pandemią COVID-19. Redakcje „Gazety Wyborczej” i
„Wysokich Obcasów” intensywnie angażowały się w akcje pomocowe i informacyjne związane z
koronawirusem m.in. poprzez działania wspierające lokalnych przedsiębiorców, jak inicjatywa „Solidarni
2020. Prześlij trochę wsparcia”, którą redakcja dziennika rozpoczęła z aplikacją Booksy; współpracę z
renomowanymi kancelariami prawnymi, aby pomóc swoim czytelnikom, którzy mieli wątpliwości, jak
interpretowad przepisy związane z rządową pomocą antykryzysową, czy przedstawianie rzetelnych
informacji dotyczących pandemii oraz różnych aspektów codziennego życia, zdrowia i pracy, które zmieniły
się na skutek tzw. lockdownu. W tym celu powstały m.in. „Codzienny Poradnik Antywirusowy” oraz
„Codzienny Poradnik Antykryzysowy – Praca, Zdrowie, Pieniądze”, czyli specjalne cykle, które ukazywały się
codziennie w papierowym i cyfrowym wydaniu „Gazety Wyborczej”. W działania pomocowe zaangażowała
się również Gazeta.pl, która tuż po wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce zainicjowała akcję
#ZałóżMaskę, w której redakcja zachęcała wszystkich do noszenia masek, m.in. publikując artykuły redakcji
serwisu Zdrowie.Gazeta.pl. Dodatkowo zespół portalu w kwietniu 2020 r. prowadził zbiórkę środków na
zakup respiratora dla szpitala w Suchej Beskidzkiej pod hasłem #KupujemyRespirator – w ramach akcji
uzbierano niemalże 145 tysięcy złotych (o 15 tysięcy więcej niż wynosił cel zbiórki).W czasie pandemii
zespół Gazeta.pl podejmował również inne akcje na rzecz swoich czytelników w m.in. cykl artykułów
#Bizneswalczy serwisu Next.Gazeta.pl, z którego można było dowiedzied się o problemach przedsiębiorców
oraz ich pomysłach na walkę z kryzysem gospodarczym wywołanym tzn. „lockdownem”. W obliczu
pandemii i w odniesieniu do jej poważnych skutków dla wielu dziedzin życia spółka AMS zaangażowała się
w liczne akcje społeczne. Były to m.in. oferty mające na celu wsparcie biznesów i przedsiębiorców oraz
stworzenie wspólnoty w czasie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Jedną z nich była inicjatywa
#AMSpoSąsiedzku, skierowana do lokalnych przedsiębiorców, która miała zachęcid ich do skorzystania z
dedykowanej im oferty oraz pomóc promowad ich produkty i usługi w czasie pandemii. W trudnych czasach
również dla branży kulturalnej AMS zainicjował akcję #AMSwspieraKulturę, dzięki której instytucje kultury,
m.in. teatry, muzea, kina, wydawnictwa czy opery, mogły skorzystad z promocyjnych warunków współpracy
. Podobną ofertę otrzymały organizacje pożytku publicznego w ramach inicjatywy #AMSwartoPomagad.
Pandemia miała wpływ również na działania edukacyjne podejmowane przez Grupę Agora. W związku z
zamknięciem placówek oświaty na czas epidemii koronawirusa, redakcja „Gazety Wyborczej” i Wyborcza.pl
przygotowała specjalny serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z ciekawymi
tekstami i wideolekcjami m.in. z historii, fizyki, biologii i chemii oraz materiały dla maturzystów i
ósmoklasistów przygotowujących się do egzaminów. W 2020 r. odbyła się również specjalna edycja
programu promującego wiedzę i inicjatywy na rzecz rozwoju nowych technologii pt. „Jutronauci”, który
powstał dzięki współpracy „Gazety Wyborczej” i Sebastiana Kulczyka w 2017 r. 4. edycja projektu –
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„Jutronauci 2020: świat po pandemii” w całości była poświęcona rozważaniom dotyczącym konsekwencji
zmian, z jakimi przyjdzie mierzyd się ludzkości po ustaniu pandemii COVID-19.
Również w ramach działao kulturalnych spółki i marki Grupy Agora w 2020 r. wspierały i inicjowały działania
pomocowe spowodowane koronawirusem. W tym celu m.in. od marca do maja 2020 r. Wydawnictwo
Agora we współpracy z Gazeta.pl oraz Wyborcza.pl zainicjowało cykl wydarzeo kulturalnych w mediach
społecznosciowych pod hasłem #Kulturalnastrefa organizując koncerty i spotkania z artystami, którzy z
powodu pandemii musieli zawiesid swoją działalnośd.
Media Grupy Agora zabierają głos w ważnych społecznie kwestiach i promują kulturę również poprzez
corocznie, organizowane konkursy i przyznawane nagrody. Radio TOK FM poprzez Nagrodę im. Anny Laszuk
od 2011 r. wyróżnia osoby, instytucje lub organizacje za odważne, niekonwencjonalne działania, które w
ciągu minionego roku miały istotny wpływ na świadomośd społeczną lub zmieniły polską rzeczywistośd.
„Gazeta Wyborcza” od 2010 r. współorganizuje Nagrodę za najlepszy reportaż im. Ryszarda Kapuścioskiego,
jak również wspiera literacką Nagrodę NIKE. Dodatkowo od 2018 r. Agencja Gazeta i „Gazeta Wyborcza”
organizują Konkurs fotograficzny im. Krzysztofa Millera za odwagę patrzenia. AMS natomiast w ramach
promowania społeczno-kulturalnych aktywności w 2020 r. po raz 21. zorganizował konkurs Galerii Plakatu
AMS, którego hasło przewodnie brzmiało: „Jedenaste: Nie produkuj śmieci” i miał na celu podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.
Od 2004 r. przy Agora Holding działa Fundacja Agory, która w 2020 r. realizowana m.in. projekt „Różni
ludzie, jeden świat”, na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami w rozwoju zawodowym. W 2020 r.
kontynuowały swoją działalnośd Fundacja Gazety Wyborczej i Fundacja Wysokich Obcasów, które zostały
powołane przez Agorę w 2018 r. Organizacje te w ostatnim roku zajmowały się m.in: działalnością
kulturalną i oświatową w zakresie rozwoju edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa i mediów oraz
działaniami na rzecz zmniejszania nierówności społecznych.
Działalnośd charytatywna jest prowadzona w Grupie Agora nie tylko dzięki Fundacjom, ale również dzięki
zaangażowaniu czytelników i odbiorców, pracowników oraz społeczności lokalnej w projekty wspierające
bezpośrednio organizacje społeczne. Przykładem jest wyjątkowa akcja charytatywna Agory i jej marek
medialnych pod nazwą Nadzieja. W ramach tej inicjatywy Wydawnictwo Agora wydało książkę o tym
samym tytule we współpracy z 40 wybitnymi polskimi literatami. Cały dochód ze sprzedaży książki – 1 570
000 złotych organizatorzy przeznaczyli na pomoc 58 ośrodkom pomocy społecznej oraz hospicjom dla
seniorów i osób niepełnosprawnych intelektualnie, które szczególnie w czasie pandemii nie otrzymywały
wystarczającego wsparcia ze strony paostwa. Innym przykładem jest m.in. zbiórka „Pomóżmy wspólnie
Bejrutowi!”, którą Gazeta.pl zainicjowała po sierpniowej eksplozji w Bejrucie. Dzięki wsparciu internautów
portalowi udało się zebrad kwotę 100 tys. zł i przekazad ją Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej,
która niosła pomoc poszkodowanym.
Dodatkowo Agora realizowała działania z obszaru marketingu zaangażowanego społecznie, czyli poprzez
włączenie czytelników do wsparcia konkretnych przedsięwzięd. Po wybuchu ogólnopolskich protestów
wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego pod koniec
października 2020 r. media Agory zainicjowały akcje pomocowe i solidarnościowe z organizatorami oraz
uczestnikami demonstracji m.in „Gazeta Wyborcza” i „Wysokie Obcasy” w ramach specjalnej akcji
sprzedaży prenumerat cyfrowych zebrały 674 288 zł na wsparcie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet ,
natomiast Radio TOK FM zachęcało swoich słuchaczy do wsparcia walki o prawa kobiet poprzez zakup
subskrypcji TOK FM Premium, z której całośd przychodu została przekazana na rzecz Centrum Praw Kobiet.
Spółki Grupy Agora szukają rozwiązao, które mają zapewnid dostęp do swoich produktów i usług jak
najszerszemu gronu odbiorców – szczególnie grupom wrażliwym i wykluczanym. W tym celu m.in w marcu
2020 r. ruszyła nowa sekcja Wyborcza.pl pod hasłem News from Poland, która powstała z myślą o
cudzoziemcach przebywających w Polsce oraz osobach niepolskojęzycznych zainteresowanych
wydarzeniami w naszym kraju w tym materiały poradnikowe dotyczące m.in. pandemii koronawirusa.
Ważnym tematem dla mediów Agory jest również walka z nierównościami społecznymi, czego dowodem są
liczne projekty z tym związane. W 2020 r. były to m.in. cykl wydarzeo „Kobiety wiedzą, co robią”
organizowanych przez redakcje „Wysokich Obcasów” i „Gazety Wyborczej” w różnych miastach Polski,
który od 2018 r. jednoczy kobiety z całego kraju, czy serial „Rodzina+” portalu Gazeta.pl poświęcony
polskim rodzinom LGBT+, prezentujący historie osób pozbawionych takich samych praw jak inni, z powodu
odmiennej orientacji seksualnej.
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W obliczu nasilających się w 2020 r. kryzysów: zdrowotnego, gospodarczego, politycznego oraz
klimatycznego Gazeta.pl opublikowała „Deklarację Gazeta.pl”. W deklaracji tej znalazły się najważniejsze
zasady, którymi zespół portalu kieruje się, przygotowując treści, a także tematy szczególnie ważne z
perspektywy redakcji. Gazeta.pl, chcąc wspierad swoich czytelników w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne
pytania, zobowiązała się zawsze zdobywad wiedzę u źródła i kierowad się bezpośrednio do ekspertów:
lekarzy, ekonomistów i innych specjalistów, którzy współpracują z portalem. Ważne miejsce w „Deklaracji
Gazeta.pl” zajęła kwestia środowiska naturalnego i kryzysu klimatycznego szczególnie bliska redakcji, która
od dłuższego czasu zachęca swoich czytelników do ekologicznych postaw m.in. w ramach licznych
„zielonych” cykli, w tym „Piątków dla klimatu”, Zielony Newsletter i stronę Zielona.Gazeta.pl, a także
poprzez akcję „Reklama dla klimatu”, kampanię „#Wakacje2050” czy partnerstwo w inicjatywnie „Adoptuj
pszczołę” Greenpeace Polska oraz „Chłopi 2050” Storytel.
Projekty proekologiczne są ważną częścią działao nie tylko Gazeta.pl. „Gazeta Wyborcza” również coraz
więcej uwagi poświęca tematom związanym z ekologią i kryzysem klimatycznym oraz zachęca swoich
czytelników do wykazywania bardziej prośrodowiskowych postaw. Na początku 2019 r. ruszył projekt
„Wyborcza na zielono” – od tego czasu we wszystkich sekcjach dziennika ukazują się teksty poświęcone
m.in. zmianom klimatycznym błyskawicznie postępującym także w Polsce. W czerwcu 2020 r. redakcja
rozpoczęła projekt „JednaPlaneta.JednoŻycie - patrzymy w przyszłośd, ale działamy tu i teraz”. To cykl, w
którym dziennikarze, powołując się na wiarygodne i rzetelne wyniki badao oraz opinie ekspertów, piszą o
katastrofie klimatycznej jednocześnie szukając rozwiązao, które pojedynczy człowiek, duża organizacja czy
samorząd mogą wdrożyd, aby sprostad środowiskowym wyzwaniom. Również spółka AMS podejmuje
szereg działao proekologicznych m.in. wprowadzając nośniki OOH przyjazne środowisku. W lipcu 2020 r.
dzięki ekologicznej inicjatywie AMS i Grupy MTP w Poznaniu powstał pierwszy w Polsce system zielonych
dachów na wiatach przystankowych. Również Zielone przystanki, należące do zespołu City Marketingu
Grupy MTP, których operatorem na mocy podpisanej z Grupą MTP umowy jest AMS, są niezwykle istotnymi
dla miejskiej infrastruktury rozwiązaniami typu nature-based solutions. Inspirowane naturą i wydajne
ekonomicznie, dostarczają równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także
wspierają adaptację do zmian klimatu.
Wdrożona Polityka działao społeczno-sponsoringowych przyniosła spółce wymierne korzyści: wzmocniła jej
pozycję lidera wśród mediów w zakresie realizowania projektów społecznych oraz zaangażowanie i
satysfakcję pracowników ze względu na udział w podejmowanych działaniach.
W opinii Agory realizacja Polityki działao społeczno-sponsoringowych jest zgodna z interesem Spółki oraz
jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy, ponieważ tworzy wartośd firmy, przyczynia się do rozwoju
społecznego i jest wyrazem odpowiedzialności Grupy Agora za jej wpływ na otoczenie.
Co roku monitorowane są działania podejmowane przez Grupę Agora. Ich szczegółowy opis znajduje się na
stronie Agora.pl oraz w Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2020 r.
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