OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
W 2020 ROKU
Opublikowane w dniu 12 marca 2021 roku w ramach
Sprawozdania Zarządu z działalości Dom Development S.A.
i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku

ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA SPÓŁKA ORAZ MIEJSCE, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST
PUBLICZNIE DOSTĘPNY
funkcjonowania w praktyce.
W 2020 roku Spółka Dom Development S.A. podlegała
zbiorowi zasad wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek
Ponadto Spółka nie stosuje zasady VI.Z.2. DPSN, zgodnie z
Notowanych na GPW 2016 przyjętych przez Radę Giełdy
którą „aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i
w dniu 13 października 2015 r. Uchwałą Nr 26/1413/2015.
kluczowych menedżerów z długookresowymi celami
W 2020 roku do Spółki nie miała zastosowania
biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy
rekomendacja opisana w rozdziale IV.R.2 w punktach 12) i
przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji
3) DPSN, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi
lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a
na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce
możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie
lata.” Spółka poniżej opisuje przypadki niestosowania ww.
zasady.
zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla
sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy
W dniu 1 grudnia 2017 roku, na mocy upoważnienia
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
udzielonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego
powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21 z dnia 25 maja
zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w
2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Postanowienia
szczególności poprzez: 2) dwustronną komunikację w
Programu IV Opcji Menedżerskich dla Małgorzaty
czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
Kolarskiej,
Wiceprezesa
Zarządu
–
Dyrektora
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia
Zarządzającego, dotyczących 500 000 Akcji Dom
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego
Development S.A. („Program IV”). Pani Małgorzata
zgromadzenia, 3) wykonywanie osobiście lub przez
Kolarska otrzymała jednorazowo opcje uprawniające do
pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego
objęcia łącznie 500 000 akcji Dom Development S.A. za
zgromadzenia. Zarząd Spółki uznał, iż odbycie walnego
cenę w kwocie 35,00 złotych za akcję. Realizacja
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
przedmiotowych opcji jest limitowana do 100 000 akcji w
elektronicznej nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę
jakimkolwiek okresie 12 kolejnych miesięcy, począwszy od
akcjonariatu Spółki oraz brak zgłaszanych w tym
1 stycznia 2018 roku, z tym że opcje niewykorzystane
przedmiocie oczekiwań akcjonariuszy Spółki. Ponadto
będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz
Spółka nie zapewniała możliwości udziału w walnym
nie później niż do 31 grudnia 2027 roku. W ocenie Zarządu
zgromadzeniu w trybie określonym powyżej z uwagi na
Spółki, podział przyznanych opcji na 5 transz z możliwością
zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w
realizacji rozpoczynającą się w odstępach 12przebiegu walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki podjął
miesięcznych jest alternatywną, do zawartej w zasadzie
decyzję o niestosowaniu ww. rekomendacji ze względu na
szczegółowej
VI.Z.2.
DPSN,
formą
powiązania
potencjalne problemy związane m.in. z identyfikacją
wynagrodzenia członka Zarządu z długookresowymi
Akcjonariuszy, doborem najwłaściwszego medium
celami biznesowymi i finansowymi Spółki. Konstrukcja
dwustronnej komunikacji zdalnej, a także niemożnością
Programu IV ma na celu powiązanie wynagrodzenia Pani
zagwarantowania przez Spółkę spełnienia niezbędnych
Małgorzaty Kolarskiej pełniącej funkcję Wiceprezesa
wymogów sprzętowych po stronie Akcjonariusza.
Zarządu – Dyrektora Zarządzającego ze wzrostem wartości
Zdaniem Zarządu Spółki problemy natury prawnej,
Spółki dla Akcjonariuszy przez okres co najmniej 5 lat.
logistycznej oraz technicznej związane z umożliwieniem
Biorąc pod uwagę rozłożenie możliwości realizowania
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w
opcji z poszczególnych transz w czasie, niestosowanie
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się oraz
zasady VI.Z.2 DPSN dotyczy jedynie pierwszych dwóch
wykonywać prawo głosu w toku obrad walnego
transz, jednakże należy zwrócić uwagę, iż wszystkie
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce
transze mogą być realizowane w okresach późniejszych
obrad,
przekraczają
potencjalne
korzyści
dla
niż wynikałoby z możliwości określonych w zasadzie VI.Z.2
Akcjonariuszy. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowe
DPSN. Przyjęte rozwiązanie stanowi więc program
zasady udziału w walnym zgromadzeniu zapewniają
motywacyjny na dłuższy okres czasu niż dwuletni, który
prawidłową realizację praw wynikających z posiadania
wynikałby z zasady VI.Z.2 DPSN. Ponadto w ocenie
akcji Spółki przez wszystkich Akcjonariuszy, zaś możliwe
Zarządu, zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
przerwanie obrad walnego zgromadzenia w wyniku
Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki potwierdzają, że
zakłócenia zdalnej komunikacji dwustronnej stanowiłoby
zasady Programu IV w adekwatny sposób zabezpieczają
istotną niedogodność dla Akcjonariuszy lub ich
interesy Akcjonariuszy Spółki poprzez powiązanie korzyści
pełnomocników obecnych w miejscu obrad.
płynących z realizacji opcji w ramach przedmiotowego
Programu IV z długookresowym rozwojem i wzrostem
Zarząd Spółki nie wyklucza stosowania ww. rekomendacji
wartości Spółki.
w przyszłości, zaś decyzję o wdrożeniu Zarząd uzależnia od
wypracowania
odpowiednich
standardów
jej
W dniu 29 listopada 2019 roku, na mocy upoważnienia
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udzielonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 26 z dnia 30 maja
2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Postanowienia
Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki,
Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących
250 000 Akcji Dom Development S.A. („Program V”). Pan
Mikołaj Konopka otrzymał jednorazowo opcje
uprawniające do objęcia łącznie 250 000 akcji Dom
Development S.A. za cenę w kwocie 50,00 złotych
(słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) za akcję.
Realizacja przedmiotowych opcji jest limitowana do
50 000 akcji w jakimkolwiek okresie 12 kolejnych
miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, z tym że
opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w
późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia
2029 roku. W ocenie Zarządu Spółki, podział przyznanych
opcji na 5 transz z możliwością realizacji rozpoczynającą
się w odstępach 12-miesięcznych jest alternatywną, do
zawartej w zasadzie szczegółowej VI.Z.2. DPSN 2016,
formą powiązania wynagrodzenia członka Zarządu z
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi
Spółki. Konstrukcja Programu V ma na celu powiązanie
wynagrodzenia Pana Mikołaja Konopki pełniącego funkcję
Członka Zarządu ze wzrostem wartości Spółki dla
Akcjonariuszy przez okres co najmniej 5 lat. Biorąc pod
uwagę rozłożenie możliwości realizowania opcji z
poszczególnych transz w czasie, niestosowanie zasady
VI.Z.2 DPSN 2016 dotyczy jedynie pierwszych dwóch
transz, jednakże należy zwrócić uwagę, iż wszystkie
transze mogą być realizowane w okresach późniejszych
niż wynikałoby z możliwości określonych w zasadzie VI.Z.2
DPSN 2016. Przyjęte rozwiązanie stanowi więc program
motywacyjny na dłuższy okres czasu niż dwuletni, który
wynikałby z zasady VI.Z.2 DPSN 2016. Ponadto, w ocenie
Zarządu, zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki potwierdzają, że
zasady Programu V w adekwatny sposób zabezpieczają
interesy Akcjonariuszy Spółki poprzez powiązanie korzyści
płynących z realizacji opcji w ramach przedmiotowego
Programu V z długookresowym rozwojem i wzrostem
wartości Spółki.
W dniu 1 grudnia 2020 roku, na mocy upoważnienia
udzielonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21 z dnia 31
sierpnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła
Postanowienia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla
Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds.

Realizacji Inwestycji, dotyczących 150 000 Akcji Dom
Development S.A. („Program VI”). Pan Marcin Drobek
otrzymał jednorazowo opcje uprawniające do objęcia
łącznie 150 000 akcji Dom Development S.A. za cenę w
kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero
groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych opcji jest
limitowana do 30 000 akcji w jakimkolwiek okresie 12
kolejnych miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 roku, z
tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować
w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia
2030 roku. W ocenie Zarządu Spółki, podział przyznanych
opcji na 5 transz z możliwością realizacji rozpoczynającą
się w odstępach 12-miesięcznych jest alternatywną, do
zawartej w zasadzie szczegółowej VI.Z.2. DPSN 2016,
formą powiązania wynagrodzenia Doradcy Zarządu –
Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji z długookresowymi
celami biznesowymi i finansowymi Spółki. Konstrukcja
Programu VI ma na celu powiązanie wynagrodzenia Pana
Marcina Drobka pełniącego funkcję Doradcy Zarządu –
Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji ze wzrostem wartości
Spółki dla Akcjonariuszy przez okres co najmniej 5 lat.
Biorąc pod uwagę rozłożenie możliwości realizowania
opcji z poszczególnych transz w czasie, niestosowanie
zasady VI.Z.2 DPSN 2016 dotyczy jedynie pierwszych
dwóch transz, jednakże należy zwrócić uwagę, iż wszystkie
transze mogą być realizowane w okresach późniejszych
niż wynikałoby z możliwości określonych w zasadzie VI.Z.2
DPSN 2016. Przyjęte rozwiązanie stanowi więc program
motywacyjny na dłuższy okres czasu niż dwuletni, który
wynikałby z zasady VI.Z.2 DPSN 2016. Ponadto, w ocenie
Zarządu, zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki potwierdzają, że
zasady Programu VI w adekwatny sposób zabezpieczają
interesy Akcjonariuszy Spółki poprzez powiązanie korzyści
płynących z realizacji opcji w ramach przedmiotowego
Programu VI z długookresowym rozwojem i wzrostem
wartości Spółki.
Zbiór zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dostępny
jest
publicznie
pod
adresem:
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17
_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf. Spółka zamieściła informację
na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i
zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych
na
GPW
2016
pod
adresem:
https://inwestor.domd.pl/pl/lad-korporacyjny

ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO STOSOWANIE SPÓŁKA SIĘ ZDECYDOWAŁA DOBROWOLNIE ORAZ
MIEJSCE, GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY
W 2020 roku Spółka Dom Development S.A. przestrzegała
http://www.warszawa.pzfd.pl/strefa-klienta/kodekszasady opublikowane w Kodeksie Dobrych Praktyk w
dobrych-praktyk
relacjach Klient - Deweloper autorstwa Polskiego Związku
Spółka Dom Development S.A. nie odstąpiła od żadnych
Firm Deweloperskich. Treść Kodeksu Dobrych Praktyk w
zasad wskazanych w Kodeksie Dobrych Praktyk w
relacjach Klient - Deweloper dostępny jest publicznie pod
relacjach Klient - Deweloper.
adresem:
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1.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE
1.1.1 STRUKTURA AKCJONARIATU
Struktura akcjonariatu Dom Development S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowała się następująco:

27,81%
Groupe Belleforet S.à r.l.
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

5,21%

Aviva OFE
56,13%

5,08%

Pozostali akcjonariusze

5,77%

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka była kontrolowana
przez Groupe Belleforêt S.à r.l., która posiadała 56,13%
akcji Spółki. Dom Development S.A. ma względnie
stabilną strukturę akcjonariatu. Przedstawiciele Groupe
Belleforêt S.à r.l. zasiadają zarówno w Zarządzie, jak i
Radzie Nadzorczej Spółki, współtworzyli Dom
Development S.A. i są cennym źródłem wiedzy oraz
wsparcia dla kadry zarządzającej Spółką i jej podmiotami
zależnymi.
Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy wspiera
działalność Dom Development S.A. umożliwiając
zrównoważony rozwój i optymalizację działalności mające
na celu trwałe budowanie wartości Spółki i Grupy.
Przejrzysta i stabilna struktura właścicielska w ocenie
Zarządu Spółki korzystnie wpływa na jej działalność nadzwyczaj długi, rozłożony na lata, cykl produkcyjny w
branży
deweloperskiej
wymaga
długofalowej
perspektywy.
Akcje Dom Development S.A. znajdują się w portfelach
licznych Otwartych Funduszy Emerytalnych, spośród
których Aviva OFE Aviva Santander przekroczył w 2011
roku próg 5% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale

Spółki. Od czasu tego zawiadomienia, stan posiadania
akcji Dom Development S.A. przez Aviva OFE Aviva
Santander zawiera się w przedziale od 5% do 10% kapitału
Spółki.
Szczegółową informację na temat akcjonariuszy
posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) na dzień
31 grudnia 2020 r. oraz zmian w ich stanie posiadania akcji
w okresie od 31 grudnia 2019 r. przedstawiono w tabeli
poniżej.
Z wyłączeniem Programów Opcji Menedżerskich
opisanych w puncie 3.8 niniejszego sprawozdania, Zarząd
Spółki nie posiada wiedzy o jakichkolwiek umowach,
w tym zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których
mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
i obligatariuszy. Grupa Kapitałowa Dom Development S.A.
nie posiada również żadnych informacji na temat
zawartych w 2020 roku umów ubezpieczenia, współpracy
lub kooperacji pomiędzy akcjonariuszami.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2020
AKCJE

PROCENT
KAPITAŁU

LICZBA
GŁOSÓW
NA WZA

PROCENT
GŁOSÓW
NA WZA

Groupe Belleforêt S.à r.l.
14 155 491
56,13
14 155 491
56,13
Aviva OFE*
1 613 219
6,40
1 613 219
6,40
Jarosław Szanajca
1 454 050
5,77
1 454 050
5,77
Grzegorz Kiełpsz
1 280 750
5,08
1 280 750
5,08
* Stan posiadania akcji przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander według zestawienia akcji w portfelu na dzień
31 grudnia 2020 r. Stan posiadania akcji Spółki przez AVIVA OFE zgodnie z ostatnio otrzymanym zawiadomieniem, sporządzonym na dzień
11 lipca 2011 r. to 1 313 383 akcje.
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1.1.2

UPRAWNIENIA KONTROLNE

POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ
Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ
Zgodnie z pkt. 6.2.2. Statutu Spółki Dom Development
Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania
S.A., akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1%
i odwoływania połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym
akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do
1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku
powoływania i odwoływania połowy Członków Zarządu, w
nieparzystej liczby Członków Rady Nadzorczej
tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu
akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki
odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za
jest uprawniony do powoływania odpowiednio: trzech (w
finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby Członków
przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w
Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji
przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu
Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 3
(w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej)
(w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w
Członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest
przypadku Zarządu siedmioosobowego) Członków
wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego
Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w
oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego Członka
drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o
Rady Nadzorczej.
powołaniu lub odwołaniu danego Członka Zarządu.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku akcjonariuszem
Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada
posiadającym co najmniej 50,1% akcji Spółki była Groupe
Nadzorcza.
Belleforêt S.à r.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zgodnie z pkt. 7.4. Statutu Spółki Dom Development S.A.,
z siedzibą w Luksemburgu (poprzednia nazwa: SCOP
Poland S.à r.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji
1.1.3

OGRANICZENIA PRAW Z AKCJI

WSKAZANIE OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH
PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Zastawnicy i użytkownicy akcji Spółki Dom Development
S.A. nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z
akcji.

W Spółce Dom Development S.A. nie istnieją żadne
ograniczenia dotyczące przenoszenia własności akcji
Spółki Dom Development S.A.
Zbywalność warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych
przez Dom Development S.A. w związku z realizacją
programów opcji menedżerskich jest ograniczona,
ponieważ warranty subskrypcyjne mogą być realizowane
wyłącznie przez uczestnika danego programu opcji
menedżerskich a w przypadku jego śmierci mogą być
zrealizowane przez spadkobierców tylko za zgodą Rady
Nadzorczej Dom Development S.A.

1.2 WALNE ZGROMADZENIE
SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW
AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU
WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE
WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA
Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub
roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom
Development S.A.
Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwoływane przez
spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.),
Zarząd, odbywa się w Warszawie w ciągu 6 miesięcy po
Statutu Spółki oraz postanowienia jawnego i dostępnego
upływie każdego roku obrotowego. W Walnym
publicznie Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 5
Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia osoby będące
września 2006 roku zmienionego Uchwałą nr 27 z dnia 15
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą
maja 2008 roku oraz uchwałą nr 31 z dnia 21 maja 2009
Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w
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walnym zgromadzeniu). Członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu
bez potrzeby otrzymania zaproszeń. Na zaproszenie
Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich
części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i
eksperci, jeżeli ich udział będzie uzasadniony ze względu
na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego
Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Biegły
rewident winien być obecny na Walnym Zgromadzeniu,
którego przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.
Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować
uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu
reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej
50,1% wszystkich głosów. Uchwały podejmowane są
bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba
że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki
stanowią inaczej. Głosowanie może odbywać się przy
użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania
głosów. Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni
do wykonywania prawa głosu z akcji.
Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego
Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw
objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej
ważności większości ¾ głosów oddanych, po uprzednio
wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy,
którzy zgłosili taki wniosek.
Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu
Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany
porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad
bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem
postanowień Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie może
także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i
przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez
podejmowania uchwał w tych sprawach. Przewodniczący
Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego
Zgromadzenia,
usuwać
lub
zmieniać
spraw
zamieszczonych w porządku obrad.
Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać
głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad,
które są aktualnie rozpatrywane. Każdy uczestnik
Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie
formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący
udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach
formalnych uważa się wnioski co do sposobu
obradowania i głosowania.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach
objętych porządkiem obrad po przeprowadzeniu
głosowania. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem
odpowiednich postanowień Statutu Spółki oraz Kodeksu
spółek handlowych.
W 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom
Development S.A. obradowało w dniu 31 sierpnia 2020
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roku w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zostało
zwołane na wniosek Zarządu Spółki, akcjonariusze Spółki
nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego
Zgromadzenia.
Przebieg Walnego Zgromadzenia był zgodny z przepisami
Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu
Spółki, regułami zawartymi w jawnym i dostępnym
publicznie Regulaminie Walnego Zgromadzenia Dom
Development S.A. i zasadami Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Akcjonariusze mogli zapoznać się z treścią
projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad, w
każdym przypadku nie później niż na 26 dni przed
planowanym terminem obrad Walnego Zgromadzenia.
Spółka
nie
kwestionowała
prawidłowości
przedstawianych
przez
akcjonariuszy
i
ich
pełnomocników dokumentów potwierdzających prawo
ich reprezentowania podczas weryfikacji legitymacji
akcjonariuszy uprawniających ich do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewniał
sprawny przebieg obrad. Obrady Walnego Zgromadzenia
nie były odwoływane ani przerywane. Członkowie
Zarządu i Rady Nadzorczej obecni na Walnym
Zgromadzeniu byli gotowi do udzielania wyjaśnień w
zakresie swoich kompetencji i przepisów prawa.
Uchwały Walnego Zgromadzenia były podejmowane w
warunkach
umożliwiających
ochronę
praw
mniejszościowych akcjonariuszy, w tym wniesienie
zastrzeżeń lub sprzeciwu wobec uchwał. Żadna z
podjętych uchwał nie była kwestionowana w
postępowaniu sądowym.
Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
Dom
Development S.A. odbyło się w terminie zgodnym z
§ 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31
marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub
organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020, poz. 570)
w zw. z art.15zzh ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568),
a dokumentacja dotycząca sprawozdań finansowych za
rok 2019 została opublikowana na stronie internetowej
Spółki na ponad 6 miesięcy przed terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
w 2020 roku służyły realizacji interesu Spółki
i uwzględniały prawa innych interesariuszy. Uchwały
podjęte przez Walne Zgromadzenia zamieszczone są
w Internecie
pod
adresem:
https://inwestor.domd.pl/pl/wza
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1.3 ZASADY ZMIANY STATUTU
Zmiana Statutu Spółki Dom Development S.A., zgodnie z
art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością ¾ głosów i wpisu do rejestru. W przypadku
uchwały dotyczącej zmiany Statutu w zakresie
zwiększenia świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplającej
prawa
przyznane
osobiście
poszczególnym
akcjonariuszom, zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek
handlowych, wymagana jest zgoda wszystkich

akcjonariuszy, których przedmiotowa uchwała dotyczy.
Zmianę Statutu zgłasza do sądu rejestrowego Zarząd
Spółki Dom Development S.A. Walne Zgromadzenie
Spółki Dom Development S.A. może upoważnić Radę
Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze
redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.

1.4 ZARZĄD DOM DEVELOPMENT S.A.
1.4.1

ZASADY POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ,
W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki Dom
Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
Development S.A. składa się z 4 do 8 Członków, w tym
emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego
Prezesa, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
do kwoty 1 700 000 złotych wygasa z upływem 3 lat od
Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu
Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji
dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia
30 maja 2019 r.
Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania
i odwoływania połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa
Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o
Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego
którym mowa w zdaniu powyżej, obejmuje możliwość
zgodnie z Regulaminem Zarządu, za finanse Spółki.
emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem
W przypadku nieparzystej liczby Członków Zarządu
wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresu,
akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki
o którym mowa jest powyżej.
jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 3 (w
Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić
przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w
akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w
przypadku Zarządu siedmioosobowego) Członków
stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału
Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w
docelowego.
drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o
powołaniu lub odwołaniu danego Członka Zarządu.
Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia
Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Nadzorcza.
jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do
składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu
albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Zgodnie z pkt. 3.2.8. Statutu Spółki, Zarząd jest
uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości
nominalnej nie większej niż 1 700 000 (słownie: jeden
milion siedemset tysięcy) złotych w drodze jednego lub
kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach
określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie
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Nadzorczej. W pozostałych przypadkach, o ile
postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią
inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego.
Zgodnie z pkt. 3.2.6. Statutu Spółki, nabycie akcji własnych
przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6
Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady
Nadzorczej.
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1.4.2

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku Zarząd Dom Development S.A.
składał się z 5 następujących Członków:

1.4.3

•

Jarosław Szanajca – Prezes Zarządu

•

Małgorzata Kolarska – Wiceprezes Zarządu

•

Janusz Zalewski – Wiceprezes Zarządu

•

Terry Roydon – Członek Zarządu

•

Mikołaj Konopka – Członek Zarządu

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Pan Janusz Zalewski,
Wiceprezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki.
Przedmiotowa rezygnacja jest skuteczna z dniem
12 marca 2021 r.

ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu
spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, jawnego
i
dostępnego
publicznie
Regulaminu
Zarządu
zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz zgodnie z
zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej
bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki
niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia
i Rady Nadzorczej przepisami prawa, Statutem Spółki lub
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu
albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością
głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
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Wyznaczając cele strategiczne, jak i bieżące zadania
Spółki, Zarząd kierował się nadrzędnym interesem Spółki
i przepisami prawa oraz brał pod uwagę interesy
akcjonariuszy, pracowników Spółki i wierzycieli.
Starając się zapewnić przejrzystość i efektywność systemu
zarządzania, Zarząd przestrzegał zasady profesjonalnego
działania
w
granicach
uzasadnionego
ryzyka
gospodarczego, biorąc pod uwagę szeroki zakres
dostępnych informacji, analiz i opinii.
Wysokość, forma i struktura wynagrodzenia Członków
Zarządu Spółki były ustalane przez Radę Nadzorczą
zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development
S.A.” oraz na podstawie przejrzystych procedur
i odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności
i kompetencji oraz uwzględniały osiągnięte wyniki
ekonomiczne przez Spółkę, pozostając w rozsądnej relacji
do
poziomu
wynagrodzeń
Członków
Zarządu
w podobnych spółkach na rynku deweloperskim.
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1.5 RADA NADZORCZA
1.5.1

ZASADY POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 Członków
powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie. Ponadto Walne Zgromadzenie powołuje i
odwołuje Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem
osobistego uprawnienia Akcjonariusza posiadającego co
najmniej 50,1% akcji Spółki, który uprawniony jest do
powoływania i odwoływania połowy Członków Rady
Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby Członków
Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający co najmniej
50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania
odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady
1.5.2

Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej (oraz ich
osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni
oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie
powinno spełniać kryteria tzw. Członków Niezależnych,
określone w pkt. 7.7. Statutu Spółki.

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza spółki Dom
Development S.A. liczyła 7 Członków:

1.5.3

Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej
Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku
dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) Członków Rady
Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w
drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o
powołaniu lub odwołaniu danego Członka Rady
Nadzorczej.

•

Grzegorz Kiełpsz – Przewodniczący Rady
Nadzorczej,

•

Markham Dumas – Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej,

•

Marek Moczulski – Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej (Członek niezależny),

•

Mark Spiteri – Członek Rady Nadzorczej,

•

Michael Cronk – Członek Rady Nadzorczej,

•

Dorota Podedworna –Tarnowska – Członek
Rady Nadzorczej (Członek Niezależny),

•

Krzysztof Grzyliński – Członek Rady
Nadzorczej (Członek Niezależny).

•

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu
spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki,
uchwalonym przez nią jawnym i dostępnym publicznie
Regulaminem Rady Nadzorczej, określającym jej
organizację i sposób wykonywania czynności oraz
Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we
wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały lub wydaje opinie w
sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do
postanowień Statutu Spółki oraz w trybie przewidzianym
postanowieniami Statutu lub stosownymi przepisami
prawa.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie,
uczestniczyli w niej Członkowie Zarządu. W 2020 r. Rada
Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń, w tym 3 telekonferencje
oraz 6 wideokonferencji. Zarząd dostarczał Radzie
Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich
istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.
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Rada Nadzorcza spełniała warunek posiadania w swoim
składzie co najmniej dwóch Członków Niezależnych
zgodnie z przyjętymi kryteriami niezależności określonymi
w Statucie Spółki.
Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach: (i) wyrażania
zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu
przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką
na rzecz Członków Zarządu, (ii) wyrażenia zgody na
zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej
umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem
Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi
powiązanymi, (iii) wyboru biegłego rewidenta dla
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółki – zapadały za zgodą większości Członków
Niezależnych Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone w
sposób przejrzysty nie stanowiło istotnej pozycji kosztów
Spółki wpływających na wynik finansowy. Jego wysokość
zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia została
ujawniona w raporcie rocznym.
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Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia
2020 roku, przygotowane zgodnie z Dobrymi Praktykami
Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.:
•

•

1.5.4

ocenę na temat sytuacji Spółki w 2019 r., z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w
2019 r.,

•

ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę
obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego,
określonych w Regulaminie Giełdy oraz
przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych,

•

ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę
polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym
charakterze.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej utworzone zostały dwa komitety, Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
KOMITET AUDYTU
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku Komitet Audytu działał w następującym
składzie:
•

Dorota Podedworna-Tarnowska
– Przewodnicząca Komitetu Audytu,

•

Mark Spiteri – Członek Komitetu Audytu,

•

Marek Moczulski – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej.
W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech
Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród
jej Członków, przy czym co najmniej dwóch Członków
Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinno
być Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej
w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz pkt. 7.7
Statutu Spółki, z których przynajmniej jeden posiada
wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden
z Członków
Komitetu
Audytu posiada
wiedzę
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Ustawowe kryteria niezależności są spełniane przez
Przewodniczącą Komitetu Audytu Panią Dorotę
Podedworną-Tarnowską oraz Członka Komitetu Audytu
Pana Marka Moczulskiego.
Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych. Przewodnicząca Komitetu
Audytu Pani Dorota Podedworna-Tarnowska ukończyła
studia wyższe na kierunku finanse i bankowość i posiada
tytuł naukowy: doktor nauk ekonomicznych. W pracy
zawodowej wykorzystuje wiedzę z zakresu ekonomii,
finansów, rachunkowości, rewizji finansowej oraz audytu
sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu Pan
Marek Moczulski ukończył studia podyplomowe na
kierunku zarządzania finansami. W zawodowej
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działalności wykorzystuje praktyczną wiedzę z zakresu
ekonomii, finansów, rewizji finansowej oraz audytu
sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu Pan
Mark Spiteri jest dyplomowanym księgowym.
Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka tj. deweloperskiej, posiada członek Komitetu
Audytu Pan Mark Spiteri, który wykorzystuje
w zawodowej działalności praktyczną wiedzę z zakresu
projektów deweloperskich oraz rynku nieruchomości,
którą nabył współpracując z deweloperami oraz firmami
konsultingowymi.
Obowiązki i uprawnienia Komitetu Audytu zostały
określone w jawnym i dostępnym publicznie Regulaminie
Komitetu Audytu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności (i)
nadzorowanie Zarządu Spółki w zakresie stosowania się
do właściwych przepisów prawa i innych regulacji, w
szczególności Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994 roku, przygotowania informacji finansowych przez
Spółkę, w szczególności w odniesieniu do wyboru zasad
polityki księgowej, stosowania i oceny skutków nowych
przepisów, informacji o sposobie traktowania w
sprawozdaniach rocznych szacowanych pozycji, prognoz
itd., stosowania się do zaleceń i spostrzeżeń biegłych
rewidentów powoływanych przez Radę Nadzorczą, (ii)
wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w
sprawach dotyczących wyboru i odwoływania biegłego
rewidenta, (iii) kontrola niezależności i obiektywności
biegłego rewidenta, w szczególności pod kątem zmiany
biegłego rewidenta oraz poziomu otrzymywanego
wynagrodzenia, (iv) weryfikowanie prac biegłego
rewidenta.
W wykonywaniu swoich obowiązków Komitet Audytu
współpracuje
z
Radą
Nadzorczą,
Zarządem,
kierownictwem średniego szczebla oraz audytem
wewnętrznym i zewnętrznym.
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W spotkaniach Komitetu Audytu uczestniczą na
zaproszenie: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
Zastępca Dyrektora Finansowego, Kontroler Finansowy
oraz
przedstawiciele
audytu
zewnętrznego
i
wewnętrznego. W 2020 roku Komitet Audytu odbył 6
posiedzeń, w tym 1 telekonferencję oraz 4
wideokonferencje.

zakresu działalności deweloperskiej i nieruchomości;

Firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe
Spółki nie świadczyła na rzecz Spółki w 2020 roku
dozwolonych usług niebędących badaniem. Firma
audytorska badająca sprawozdanie finansowe Spółki
świadczyła w 2020 r. dozwolone usługi niebędące
badaniem na zlecenie Spółki, jednakże na rzecz
większościowego
akcjonariusza
Spółki.
Ocena
niezależności tej firmy audytorskiej została dokonana a
Komitet Audytu wyraził zgodę na świadczenie tych usług.

f.
sprawdzanie
kwalifikacji
zawodowych
i
doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w
prowadzone badanie.

Zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzenia badania, wyboru firmy
audytorskiej do badania dokonuje Rada Nadzorcza Dom
Development S.A., działając na podstawie rekomendacji
sporządzonej przez Komitet Audytu. Ponadto ustalone
zostały przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru
stosowane do oceny ofert złożonych przez firmy
audytorskie, którymi kierować się ma Komitet Audytu na
etapie przygotowywania rekomendacji i Rada Nadzorcza
podczas dokonywania wyboru firmy audytorskiej:
a.
niezależność i bezstronność firmy audytorskiej,
jako wymóg konieczny, z założeniem, że firma audytorska
do badania ustawowego sprawozdań finansowych
przekaże raz na rok Komitetowi Audytu pisemne
potwierdzenie swojej niezależności od spółki Dom
Development S.A. i spółek Grupy Kapitałowej Dom
Development S.A. Ww. podmiot powinien również
omawiać z Komitetem Audytu wszelkie zagrożenia dla
swojej niezależności, jak również zabezpieczenia
stosowane dla ograniczenia tych zagrożeń;
b.
wynagrodzenie za badanie, przy czym nie może
być ono oparte na żadnej formie zdarzenia warunkowego,
w tym nie może być uzależnione od wyników badania oraz
kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz
badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych
dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę
audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą
audytorską lub należący do sieci, a jednym z
podstawowych kryteriów wyboru firmy audytorskiej do
badania ustawowego sprawozdań finansowych jest
jakość i rzetelność świadczonych usług;
c.
dotychczasowe doświadczenie i potencjał
podmiotu
w
badaniu
sprawozdań
jednostek
zainteresowania publicznego oraz badaniu sprawozdań
jednostek o podobnym profilu działalności, szczególnie z
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d.
możliwość dokonywania badania na terenie
całego kraju i zapewnienia możliwości świadczenia usług
w wymaganym zakresie;
e.
zapewnienie
możliwości
monitorowania zmian w przepisach prawa;

bieżącego

Zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką świadczenia
przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez
członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
niebędących badaniem, firma audytorska uprawniona do
przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań
finansowych, podmiot powiązany z firmą audytorską ani
żaden z członków sieci, do której należy firma audytorska,
nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Dom
Development S.A. ani jednostek powiązanych żadnych
zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych ani czynnościami rewizji finansowej w
okresie od pierwszego dnia okresu objętego badaniem do
wydania sprawozdania z badania. W przypadku procedur
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, systemów
informatycznych, obostrzenie obowiązuje w roku
obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres
podlegający badaniu. Usługami zabronionymi nie są
usługi wskazane w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym. Świadczenie tych usług możliwe
jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką
podatkową Dom Development S.A, po przeprowadzeniu
przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń
niezależności i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu. W
przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska
świadczą na rzecz Dom Development S.A. lub spółek
Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. przez okres co
najmniej trzech kolejnych lat obrotowych dozwolone
usługi niebędące badaniem, całkowite wynagrodzenie z
tytułu takich usług jest ograniczone do najwyżej 70 %
średniego wynagrodzenia płaconego w trzech kolejnych
ostatnich latach obrotowych z tytułu badania
ustawowego sprawozdań finansowych i Dom
Development S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.
Rekomendacja Komitetu Audytu z dnia 2 marca 2020 r.
dotycząca
wyboru
firmy
audytorskiej
spełnia
obowiązujące warunki określone w art. 130 ust. 2 ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.
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KOMITET WYNAGRODZEŃ
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku, Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:
•

Marek Moczulski - Przewodniczący Komitetu
Wynagrodzeń,

•

Mark Spiteri - Członek Komitetu Wynagrodzeń,

•

Krzysztof Grzyliński - Członek Komitetu
Wynagrodzeń.

Komitet Wynagrodzeń jest stałym komitetem Rady
Nadzorczej. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi co
najmniej trzech Członków powoływanych przez Radę
Nadzorczą spośród jej Członków, przy czym przynajmniej
dwóch spośród Członków Komitetu Wynagrodzeń
powinno mieć status Niezależnego Członka Rady
Nadzorczej w rozumieniu pkt. 7.7 Statutu Spółki. Rada
Nadzorcza powołuje jednego z Członków Komitetu
Wynagrodzeń, będących jednocześnie Niezależnymi
Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt. 7.7 Statutu
Spółki, na stanowisko Przewodniczącego Komitetu
Wynagrodzeń. Każdy z Członków Komitetu Wynagrodzeń

może być w każdym czasie odwołany przez Radę
Nadzorczą.
Obowiązki i uprawnienia Komitetu Wynagrodzeń zostały
określone w jawnym i dostępnym publicznie Regulaminie
Komitetu Wynagrodzeń zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą.
Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należą w szczególności:
(i) okresowa ocena zasad wynagradzania Członków
Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich
rekomendacji w tym zakresie, (ii) sporządzanie propozycji
wynagrodzeń
oraz
przyznawania
dodatkowych
świadczeń, w tym w szczególności w ramach programów
opcji menedżerskich (zamiennych na akcje w kapitale
zakładowym Spółki), poszczególnym Członkom Zarządu
Spółki w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, (iii)
przedkładanie projektów polityki wynagrodzeń Spółki.
W spotkaniach Komitetu Wynagrodzeń uczestniczy, na
zaproszenie, Prezes Zarządu oraz Dyrektor HR. W 2020
roku Komitet Wynagrodzeń odbył 6 posiedzeń, w tym
1 telekonferencję i 4 wideokonferencje.

1.6 RAPORT NA TEMAT POLITYKI WYNAGRODZEŃ
1.6.1

SYSTEM WYNAGRODZEŃ PRZYJĘTY W SPÓŁCE

Celem realizowanej polityki wynagrodzeń dla członków
organów zarządczych i nadzorujących oraz kluczowych
menedżerów w Dom Development S.A. jest wspieranie
strategii Spółki i jej celów krótko- i długoterminowych.
W roku obrotowym 2020 nie wystąpiły istotne zmiany
w realizacji polityki wynagrodzeń w Spółce. W dniu 31
sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Dom Development S.A. przyjęło dokument
„Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Dom Development S.A.” („Polityka
Wynagrodzeń”) zawierający zasady wynagradzania
członków ww. organów Spółki.
Polityka Wynagrodzeń została opracowana w zgodzie
z polskimi i europejskimi regulacjami w zakresie
wynagrodzeń w spółkach publicznych i ma na celu
zapewnienie przejrzystych i jasnych zasad wynagradzania
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, opracowanych
w celu wsparcia realizacji strategii biznesowej Spółki oraz
uwzględniających aktualne otoczenie biznesowe, jak
również obowiązującą praktykę rynkową wynagradzania
w spółkach publicznych.

•

Przyczyniania się do realizacji strategii
biznesowej Spółki oraz dbałości o
długoterminowe dobro Spółki, interes jej
akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców oraz
ma na celu wspieranie stabilności jej rozwoju;

•

Zapewnienia przejrzystości zasad
wynagradzania Członków Zarządu poprzez
ustalenie jednego tytułu wynagradzania
obejmującego całość obowiązków
wykonywanych na rzecz Spółki. Członkowie
Zarządu mogą jednocześnie pełnić funkcje w
spółkach zależnych;

•

Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady
Nadzorczej w sposób adekwatny do praktyki
wynagradzania w całej Spółce oraz zgodny z
praktyką rynkową;

•

Sprawnego zarządzania Polityką Wynagrodzeń
oraz zapobiegania konfliktom interesów w tym
zakresie.

W szczególności Polityka Wynagrodzeń uwzględnia
konieczność:
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1.6.2

WARUNKI I WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD I KORZYŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Zgodnie ze Statutem Spółki, ustalenie warunków umów
oraz wysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu oraz
pozostałych Członków Zarządu należy do kompetencji
Rady Nadzorczej Spółki, po uprzedniej rekomendacji
Komitetu Wynagrodzeń w tym zakresie.
Komitet Wynagrodzeń dokonuje okresowej oceny zasad
wynagradzania członków Zarządu i przekazuje Radzie
Nadzorczej odpowiednie rekomendacje w tym zakresie,
sporządza propozycję wynagrodzeń oraz przyznawania
dodatkowych świadczeń, w tym w szczególności w
ramach programów opcji menedżerskich (zamiennych na
akcje w kapitale zakładowym Spółki), poszczególnym
Członkom Zarządu Spółki w celu ich rozpatrzenia przez
Radę Nadzorczą.
Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki i kluczowych
menedżerów wynika z przyjętej Polityki Wynagrodzeń i

WYNAGRODZENIA I NAGRODY (tys. zł)
CZŁONKÓW ZARZĄDU
DOM DEVELOPMENT S.A.

składa się z części stałej (płaca zasadnicza), części
zmiennej uzależnionej od wyników (system premiowy)
oraz świadczeń pozapłacowych. W roku 2020 system
wynagrodzeń funkcjonował na podobnych zasadach jak w
latach poprzednich, tj. w oparciu o system motywacyjny
powiązany z wynikami finansowymi Spółki oraz celami
biznesowymi i finansowymi Spółki. Przyznanie premii
uzależnione było od stopnia realizacji indywidualnych
rocznych celów związanych z celami biznesowymi Spółki.
W 2020 roku wartość wynagrodzeń (wraz z nagrodami)
wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych z
tytułu pełnienia funkcji we władzach Spółki oraz we
władzach jednostek podporządkowanych odrębnie dla
każdej z osób zarządzających Spółki przedstawiała się
następująco:

Stałe składniki
wynagrodzenia

Zmienne składniki
wynagrodzenia

Świadczenia
pozapłacowe

1 279
1 200
1 080
120
72

1 290
2 765
1 141
174
870

35
31
15
-

Z tytułu pełnienia funkcji we władzach Dom Development S.A.
Jarosław Szanajca
Małgorzata Kolarska
Janusz Zalewski
Mikołaj Konopka
Terry Roydon

WYNAGRODZENIA I NAGRODY (tys. zł)
CZŁONKÓW ZARZĄDU
DOM DEVELOPMENT S.A.

Nazwa podmiotu

Stałe składniki
wynagrodzenia

Zmienne
składniki
wynagrodzenia

Świadczenia
pozapłacowe

60
60
600
6
6
2
-

956

23

-

-

Z tytułu pełnienia funkcji w podmiotach zależnych Spółki
Jarosław Szanajca
Jarosław Szanajca
Małgorzata Kolarska
Janusz Zalewski
Mikołaj Konopka
Mikołaj Konopka
Mikołaj Konopka
Mikołaj Konopka
Terry Roydon

Euro Styl S.A.
Dom Development Wrocław Sp. z o.o.
Euro Styl S.A.
Euro Styl Construction Sp. z o.o.
Euro Styl Development Sp. z o.o.
Euro Styl Montownia Sp. z o.o.
-

Poza dywidendą, w roku 2020 nie miały miejsca wypłaty z zysku dla osób zarządzających Spółką.
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Ponadto w Spółce funkcjonują Programy Opcji
Menedżerskich, których szczegółowym opis znajduje się
w nocie 3.8. niniejszego sprawozdania oraz w nocie 7.43
skonsolidowanego sprawozdania Grupy za 2020 rok.
OPCJE NA AKCJE
PRZYZNANE I WYKONANE
W 2020 ROKU
Jarosław Szanajca
Małgorzata Kolarska
Janusz Zalewski
Mikołaj Konopka
Terry Roydon

1.6.3

Opcje przyznane Opcje przyznane
na dzień
w 2020 r.
1 stycznia 2020 r. (liczba akcji)
(liczba akcji)
300 000
250 000
-

Opcje
wykonane
w 2020 r.
(liczba akcji)
100 000
50 000
-

Cena 1 akcji
Spółki w dniu
przyznania opcji

Cena
wykonania
1 opcji

74,49 zł
95,20 zł
-

35,00 zł
50,00 zł
-

Data
wykonania
opcji
03.02.2020
03.02.2020
-

POZAFINANSOWE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I KLUCZOWEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ

Na wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki, Członków
Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowych menedżerów
Grupy składają się również pozapłacowe składniki
1.6.4

Informacja o opcjach przyznanych i wykonanych przez
Członków Zarządu Dom Development S.A. znajduje się w
tabeli poniżej.

w postaci dodatkowych świadczeń w naturze takich jak
prywatna opieka medyczna, czy samochód służbowy
wykorzystywany również do celów prywatnych.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMERYTUR DLA BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur
i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
osób zarządzających lub nadzorujących.
1.6.5

UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI, ZWOLNIENIA

Wszyscy członkowie Zarządu Spółki wynagradzani są na
podstawie uchwał Rady Nadzorczej.
Żadnemu z członków Zarządu Spółki nie przysługuje
rekompensata w przypadku rezygnacji z zajmowanego
stanowiska. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej,
Członkom Zarządu: Jarosławowi Szanajcy, Małgorzacie
Kolarskiej oraz Mikołajowi Konopce, w razie odwołania z
innych przyczyn niż naruszenie podstawowych
obowiązków albo niepowołania do pełnienia funkcji

1.6.6

Członka Zarządu na kolejną kadencję, przysługuje
świadczenie pieniężne w wysokości 6-krotności
wynagrodzenia miesięcznego. Na podstawie uchwały
Rady Nadzorczej, członkowi Zarządu, Januszowi
Zalewskiemu, w razie odwołania z innych przyczyn niż
naruszenie podstawowych obowiązków, przysługuje
świadczenie pieniężne w wysokości równej łącznemu
wynagrodzeniu miesięcznemu, obliczonemu za okres
począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu mandatu
do 1 października 2021 roku.

WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD I KORZYŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W 2020 roku wartość wynagrodzeń wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla każdej z osób
nadzorujących Spółkę przedstawiała się następująco:
WYNAGRODZENIA I NAGRODY (tys. zł)
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A.
Grzegorz Kiełpsz
Mark Spiteri
Markham Dumas
Michael Cronk
Dorota Podedworna-Tarnowska
Marek Moczulski
Krzysztof Grzyliński

w Dom Development S.A.

w innych podmiotach
Grupy

624
110
110
110
110
110
121

-

Poza dywidendą, w roku 2020 nie miały miejsca wypłaty z zysku dla osób nadzorujących Spółkę.
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1.6.7

OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ
•

wynikami ekonomicznymi przy jednoczesnej
realizacji celów biznesowych stanowi podstawę
do utrzymania stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz długoterminowego
wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu Spółki, wynagrodzenia
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były
zgodne z Polityką Wynagrodzeń, a
funkcjonujące w Spółce powiązanie
wynagrodzenia Członków Zarządu z osiąganymi

1.7 AKCJE W POSIADANIU CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI SPÓŁKI ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH GRUPY,
BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI
Stan posiadania akcji i opcji na akcje Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku
przedstawiał się następująco:

ZARZĄD
Jarosław Szanajca
Małgorzata Kolarska*)
Janusz Zalewski
Mikołaj Konopka*)
Terry Roydon

Akcje

Wartość
nominalna
akcji (tys. zł)

1 454 050
220 235
300 000
38 981
58 500

1 454
220
300
39
59

STAN NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020 R.
Opcje na
Akcje
akcje
i opcje
razem

200 000
200 000
-

ZMIANA W OKRESIE
OD 31 GRUDNIA 2019 R.
Akcje
Opcje na
akcje

1 454 050
420 235
300 000
238 981
58 500

38 735
(50 000)
37 689
-

(100 000)
(50 000)
-

RADA NADZORCZA
Grzegorz Kiełpsz
1 280 750
1 281
1 280 750
Mark Spiteri
900
1
900
*) W dniu 22 stycznia 2021 roku Małgorzata Kolarska oraz Mikołaj Konopka dokonali subskrypcji na odpowiednio 100 000 oraz
50 000 akcji Dom Development S.A. w ramach realizacji opcji na akcje Spółki. Szczegółowa informacja nt. przedmiotowej
transakcji znajduje się w Nocie 7.49 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.:
Istotne zdarzenia po dacie bilansowej.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali udziałów w innych podmiotach Grupy.
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1.8 PROGRAMY OPCJI MENEDŻERSKICH
1.8.1

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH

INFORMACJE O ZNANYCH SPÓŁCE, ZAWARTYCH W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO UMOWACH, W WYNIKU
KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH PRZEZ
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
Obecnie w Spółce funkcjonują trzy programy opcji
menedżerskich.
W dniu 1 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę nr 01/12/17 w sprawie przyjęcia Postanowień
Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty
Kolarskiej,
Wiceprezesa
Zarządu
Dyrektora
Zarządzającego, Dotyczących 500 000 Akcji Dom
Development S.A. („Program IV”). Zgodnie z Programem
IV, Pani Małgorzata Kolarska otrzymała jednorazowo
opcje uprawniające do objęcia łącznie 500 000 akcji Dom
Development S.A. za cenę w kwocie 35,00 złotych
(słownie: trzydzieści pięć złotych, zero groszy) za akcję.
Realizacja przedmiotowych opcji jest limitowana do
100 000 akcji w jakimkolwiek okresie 12 kolejnych
miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, z tym że
opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w
późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia
2027 roku.
W dniu 29 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki
podjęła uchwałę nr 02/11/19 w sprawie przyjęcia
Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich Dla
Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development
S.A., Dotyczących 250 000 Akcji Dom Development S.A.
(„Program V”). Zgodnie z Programem V, Pan Mikołaj
Konopka otrzymał jednorazowo opcje uprawniające do
objęcia łącznie 250 000 akcji Dom Development S.A. za

1.8.2

cenę w kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt
złotych, zero groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych
opcji jest limitowana do 50 000 akcji w jakimkolwiek
okresie 12 kolejnych miesięcy, począwszy od 1 stycznia
2020 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można
zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż
do 31 grudnia 2029 roku.
W dniu 1 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę nr 01/12/20 w sprawie przyjęcia Postanowień
Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka,
Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji,
dotyczących 150 000 Akcji Dom Development S.A.
(„Program VI”). Zgodnie z Programem VI, Pan Marcin
Drobek otrzymał jednorazowo opcje uprawniające do
objęcia łącznie 150 000 akcji Dom Development S.A. za
cenę w kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt
złotych, zero groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych
opcji będzie limitowana do 30 000 akcji w jakimkolwiek
okresie 12 kolejnych miesięcy, począwszy od 1 stycznia
2021 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można
zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż
do 31 grudnia 2030 roku.
Szczegółowa informacja na temat Programów Opcji
Menedżerskich zawarta jest w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2020 w nocie
7.43.

System kontroli programów akcji pracowniczych

Programy opcji menedżerskich, które funkcjonują w
Spółce przyjmowane były przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które jednocześnie upoważniało
Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia szczegółowych zasad
realizacji programów.
W dniu 30 maja 2019 r. Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki upoważniło Zarząd Spółki do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego oraz do emisji warrantów
pozwalających na wykonanie prawa do zapisu przez
uczestnika Programu IV Opcji Menedżerskich Dla
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Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora
Zarządzającego, Dotyczących 500 000 Akcji Dom
Development S.A., uczestnika Programu V Opcji
Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu
Dom Development S.A., Dotyczących 250 000 Akcji Dom
Development S.A. oraz uczestnika Programu VI Opcji
Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150 000
Akcji Dom Development S.A. Zarząd podejmuje uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego za zgodą Rady
Nadzorczej.
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1.9 STOSOWANIE POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ
W ocenie Zarządu Spółki, skład osobowy Zarządu oraz
Rady Nadzorczej Dom Development S.A. zapewniał
zróżnicowanie wieku, kierunku wykształcenia oraz
doświadczenia zawodowego niezbędne dla osiągnięcia
wielowymiarowej perspektywy wspierającej działalność
Spółki i nadzór nad nią.
W 2020 roku w Zarządzie Spółki zasiadało 5 osób –
4 mężczyzn i 1 kobieta. Wszyscy członkowie Zarządu są od
wielu lat związani z Grupą, a o ich powołaniu w skład
organu decydowały wiedza i umiejętności. W skład
Zarządu Dom Development S.A. wchodzą osoby
z wykształceniem prawniczym, ekonomicznym oraz
z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wszyscy
Członkowie Zarządu Spółki posiadają wieloletnie
doświadczenie w branży deweloperskiej, zarówno na
rynku polskim, jak i za granicą. Lata praktyki i szeroka
perspektywa pozwalają Zarządowi na sprawne
podejmowanie strategicznych decyzji.
Mając na uwadze zabezpieczenie rozwoju Spółki i Grupy
Zarząd dba o rozwój kluczowej kadry menedżerskiej oraz
jej zróżnicowanie. Dyrektorami i zastępcami dyrektorów

poszczególnych pionów i działów są kobiety i mężczyźni
o różnym
kierunku
wykształcenia,
przebiegu
doświadczenia zawodowego, a także wieku.
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą osoby
z doświadczeniem w różnych branżach, w tym w branży
deweloperskiej. Wśród Członków Rady Nadzorczej
znajdują się osoby od lat związane z Dom
Development S.A.,
jak
jej
Przewodniczący,
współzałożyciel
Spółki,
Grzegorz
Kiełpsz
oraz
przedstawiciele dominującego akcjonariusza Groupe
Belleforêt S.à r.l. Dla zapewnienia najwyższych
standardów nadzoru nad Spółką, w Radzie Nadzorczej
Dom Development S.A. zasiadają także trzej Członkowie
Niezależni posiadający wysokie, udokumentowane
kompetencje z obszaru biznesu oraz sprawozdawczości
finansowej. Takie zróżnicowanie pozwala na spojrzenie
w szerokiej perspektywie na działania Zarządu Spółki oraz
obejmowane kierunki jej rozwoju. Według stanu na
31 grudnia 2020 roku w Radzie Nadzorczej Spółki
zasiadało 6 mężczyzn i 1 kobieta.

1.10 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli
wewnętrznej w Grupie i jego skuteczność w procesie
sporządzania
sprawozdań
finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Grupy
i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości
finansowej zapewniona została w oparciu o:
•

Jasno ustalony podział obowiązków i
kompetencji w procesie przygotowywania
informacji finansowej

Zarówno w Spółce jak i w podmiotach wchodzących
w skład Grupy zapewnione zostało prowadzanie ksiąg
finansowych oraz funkcjonowanie raportowania
finansowego przez wysoko wykwalifikowane zespoły
finansowo-księgowe. Skonsolidowane sprawozdania
finansowe Grupy przygotowywane są przez pracowników
działu finansowo-księgowego Spółki.
Skuteczność kontroli wewnętrznej oraz jakość
prowadzonych ksiąg finansowych zapewniona jest między
innymi poprzez odpowiedni podział kompetencji
i obowiązków w ramach tych zespołów a także przez
nadawanie odpowiednich uprawnień w stosowanych
w Grupie systemach informatycznych.
W Grupie funkcjonują również niezależne zespoły
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odpowiedzialne
za
procesy
sprawozdawczości zarządczej.
•

budżetowania

i

Ustaloną strukturę i zakres raportowania
finansowego i zarządczego funkcjonującego w
Grupie

System finansowo-księgowy Grupy jest źródłem danych
zarówno
dla
sprawozdań
finansowych
i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jest on
również źródłem informacji dla stosowanej przez Grupę
sprawozdawczości zarządczej, której część finansowa
zbudowana jest w oparciu o przyjętą politykę
rachunkowości Grupy (zgodną z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej).
Comiesięczne, finansowo-operacyjne raporty zarządcze,
obok historycznych danych finansowych pochodzących z
ksiąg finansowych, uzupełniane są o operacyjne prognozy
ilościowe oraz o prognozy finansowe. Raporty te
analizowane są przez kierownictwo średniego i wyższego
szczebla poszczególnych komórek organizacyjnych Grupy
oraz przez Zarząd Spółki. W odniesieniu do zakończonych
okresów sprawozdawczych analizuje się szczegółowo
wyniki finansowe Grupy w porównaniu do założeń
budżetowych i prognoz. Z uwagi na specyfikę branży,
analizowane są nie tylko zagregowane grupy kosztów i
przychodów, ale również dane finansowe i operacyjne dla

GRUPA KAPITAŁOWA
DOM DEVELOPMENT S.A.

17

poszczególnych projektów deweloperskich.
Zidentyfikowane odchylenia są odpowiednio analizowane
i wyjaśniane, a ewentualne błędy – tam, gdzie to ma
zastosowanie - są korygowane na bieżąco w księgach
spółek Grupy.
Zarówno raportowanie zarządcze jak i statutowe
prowadzone są pod nadzorem Kontrolera Finansowego
oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego
Spółki.
•

Weryfikację sprawozdań finansowych Grupy
przez niezależnego biegłego rewidenta

Zgodnie z przyjętymi w Grupie standardami,
sprawozdania finansowe Grupy badane są zawsze przez
biegłego rewidenta o uznanych, odpowiednio wysokich
kwalifikacjach.
W Spółce wypracowany został tzw. Audit Life Cycle, czyli
cykliczny
harmonogram
wzajemnej
komunikacji
pomiędzy Zarządem, biegłym rewidentem i Komitetem
Audytu Rady Nadzorczej. Jego celem jest w szczególności
zapewnienie odpowiedniej relacji i komunikacji pomiędzy
Komitetem Audytu a biegłym.
•

Sformalizowany proces dokonywania istotnych
szacunków mających istotny wpływ na
sprawozdania finansowe

Kluczowym dla Grupy działaniem zmniejszającym jej
ekspozycję na ryzyka rynkowe jest prawidłowa ocena
potencjalnych i kontrola bieżących inwestycji
deweloperskich w oparciu o wypracowane w Spółce
modele inwestycyjne i procedury decyzyjne.
Podstawą do obliczania kosztów sprzedanych produktów
– z uwagi na stosowaną w tym zakresie politykę
rachunkowości - są nie tylko zaewidencjonowane w

księgach koszty, ale również szczegółowe budżety
projektów deweloperskich sporządzone zgodnie z
najlepszą wiedzą i doświadczeniem Grupy. W trakcie
realizacji projektów deweloperskich, wszystkie budżety są
aktualizowane nie rzadziej niż co 3 miesiące. Proces ten
jest oparty na istniejących w Grupie sformalizowanych
zasadach i podlega on szczególnemu nadzorowi ze strony
zarządów spółek, w których jest on realizowany, a także
Zarządu Spółki.
Dodatkowo, w procesie konsolidacji istotne znaczenie ma
eliminacja sprzedaży wewnątrzgrupowej ze szczególnym
uwzględnieniem rzetelnej oceny, a następnie eliminacji
marży realizowanej na tej sprzedaży przez spółki
budowlane Grupy.
•

Proces zarządzania ryzykiem i audyt
wewnętrzny

Od 2000 roku funkcjonuje w Spółce sformalizowana
procedura zarządzania ryzykiem. Zarządzanie w jej
ramach odbywa się poprzez identyfikację i ocenę
obszarów ryzyka dla wszystkich dziedzin aktywności
Spółki i jej Grupy wraz z jednoczesnym definiowaniem
działań niezbędnych do ograniczenia lub eliminacji tych
ryzyk (m.in. poprzez system procedur i kontroli
wewnętrznych). Zarządzanie ryzykiem odnosi się również
do rzetelności i jakości danych mających wpływ na jakość
i rzetelność sprawozdań finansowych.
W Spółce funkcjonuje sekcja audytu wewnętrznego,
prowadząca audyty wewnętrzne skierowane głównie
na procedury odnoszące się do ryzyk zidentyfikowanych
w ww. procedurze zarządzania ryzykiem. Działanie audytu
wewnętrznego poddane jest kontroli Komitetu Audytu.
Wyniki prac audytu wewnętrznego są raportowane do
Komitetu Audytu oraz do ekspertów wyznaczonych przez
Komitet Audytu.

1.11 ISTOTNE POSTĘPOWANIA SĄDOWE
Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółki wchodzące w skład
Grupy nie były stroną istotnych postępowań sądowych.
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1.12 DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA I CHARYTATYWNA
Spółka prowadzi działalność sponsoringową łączącą
wspieranie instytucji działających w obszarze kultury,
sztuki, sportu i edukacji z promowaniem marki Dom
Development S.A. Dobór partnerów do współpracy
w ramach sponsoringu lub działalności o zbliżonym
charakterze jest dokonywany z zachowaniem wysokich
standardów etycznych i ze szczególnym uwzględnieniem
przedsięwzięć o pozytywnym wpływie na obszary,
w których zlokalizowane są projekty deweloperskie Spółki
i Grupy.

W 2020 roku Spółka kontynuowała działalność na rzecz
podnoszenia jakości przestrzeni publicznej poprzez
integrację użytkowej architektury mieszkalnej ze sztuką,
a także czynny udział w promocji sztuki jako istotnego
elementu mającego korzystny wpływ na jakość życia
mieszkańców miast. W wyniku współpracy z artystami
powstały nowe murale na osiedlach Wilno i Żoliborz
Artystyczny, gdzie pojawiły się również relief bramny
przedstawiający zapis nutowy i neonowe instalacje
nawiązujące do twórczości Anny Jantar.

Polityka realizowana przez Spółkę w 2020 roku w zakresie
działalności sponsoringowej i charytatywnej obejmuje
zaangażowanie w projekty na rzecz potrzebujących,
wspierające kulturę, popularyzujące sport i zdrowy tryb
życia oraz rozwój społeczności lokalnych, w szczególności
w okolicy realizowanych przez Spółkę inwestycji
mieszkaniowych.

Mając na uwadze pielęgnowanie historii i zabytków
architektury, Spółka wsparła finansowo remont Klasztoru
OO. Dominikanów przy ul. Freta na Nowym Mieście
w Warszawie
oraz
współfinansowała
odsłonięty
w sierpniu 2020 roku pomnik Stanisława Jankowskiego
„Agatona” - uczestnika Powstania Warszawskiego
i architekta, który był współautorem m.in. trasy WZ czy
Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, do dziś
uznawanych za wzór dobrego projektowania przestrzeni.

Szczególnym obszarem działalności charytatywnej Spółki
i Grupy w 2020 roku były inicjatywy na rzecz wsparcia
systemu ochrony zdrowia oraz osób szczególnie
dotkniętych
skutkami
epidemii
COVID-19.
Dom Development S.A. przekazała darowizny na rzecz
wsparcia służby zdrowia, m.in. 100 tys. zł na zakup
kombinezonów ochronnych dla medyków.
Spółka ofiarowała również sprzęt komputerowy w celu
wsparcia organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej
nr 1 w Cisnej na Podkarpaciu, zaś Euro Styl S.A.
współfinansowała akcję zakupu komputerów dla Szkoły
Podstawowej nr 56 oraz Szkoły Podstawowej nr 21
w Gdańsku.
Euro Styl S.A. wzięła także udział w akcji
#PosiłekZaWysiłek, która miała na celu udzielenie wparcia
pracownikom ochrony zdrowia oraz seniorom poprzez
codzienne dostarczanie ciepłych posiłków, przy
jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy w gdańskich
restauracjach. Dom Development Wrocław Sp. z o.o.,
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
we Wrocławiu i lokalnymi fundacjami, sfinansowała zakup
1 500 posiłków dla seniorów oraz wyposażyła
wolontariuszy lokalnych stowarzyszeń w maseczki
i rękawiczki.
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Spółka angażowała się także w inicjatywy mające na celu
popularyzację sportu i zdrowego trybu życia, m.in. drugi
rok z rzędu wspierając organizację Mistrzostw Polski
Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej, które we wrześniu
2020 roku odbyły się na warszawskim Bemowie.
Euro Styl S.A. dofinansowała natomiast program
„Aktywny Senior” organizowany przez Stowarzyszenie
Rugby Club Arka Rumia, a także wsparła finansowo kluby
sportowe Orkan Rumia i Arka Rumia.
Istotnym elementem działalności dobroczynnej Grupy
jest działalność edukacyjna. W ubiegłym roku Euro
Styl S.A. przeprowadziła zajęcia edukacyjne „Kim będę?”
w Szkole Podstawowej nr 65 na Dolnym Mieście
w Gdańsku, przybliżające uczniom specyfikę pracy
w branży deweloperskiej. W 2020 roku Euro Styl S.A.
kontynuowała także współpracę z Uniwersytetem
Gdańskim jako jeden z patronów i współautor studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami
i projektami deweloperskimi.
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1.13 AUDYTOR
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
O DOKONANIE BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W dniu 20 marca 2020 roku, stosownie do uprawnień
2012-2015. Firma audytorska badająca sprawozdanie
wynikających z pkt 7.12.3 Statutu Spółki oraz zgodnie z
finansowe Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowane
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,
sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2020 na zlecenie
Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie rekomendacji
Spółki świadczyła w 2020 r. dozwolone usługi niebędące
badaniem na rzecz większościowego akcjonariusza Spółki.
wydanej przez Komitet Audytu Spółki, zawartej w
uchwale 02/03/20 z dnia 2 marca 2020 roku, dokonała
Sprawozdania finansowe za rok 2018, 2019 oraz za rok
wyboru PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt
2020
zostały
zbadane
przez
firmę
sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) z
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z o.o. Audyt sp.k.
siedzibą w Warszawie, do badania rocznego
oraz inne jednostki powiązane z PricewaterhouseCoopers
sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok
Polska spółka z o.o. Audyt sp.k.
zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego
Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej za rok
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom
2020 oraz 2019 została zawarta w nocie 7.52
Development S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za
roku, a także do przeglądu skróconego sprawozdania
rok 2020.
finansowego Dom Development S.A. za okres sześciu
miesięcy, zakończony 30 czerwca 2020 roku i skróconego
Zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Spółki informuje, że wybór firmy audytorskiej
Kapitałowej Dom Development S.A., sporządzonego za
przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego
okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku.
sprawozdania finansowego za rok 2020 został dokonany
PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 11, jest wpisany na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt
sp.k. z siedzibą w Warszawie została zawarta w dniu
16 kwietnia 2018 roku na okres niezbędny do
przeprowadzenia
przeglądu
i
badania
wyżej
wymienionych sprawozdań finansowych.
Spółka
korzystała
wcześniej
z
usług
PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
z siedzibą w Warszawie w zakresie szkoleń w latach 2002
i
2011
oraz
spółek
powiązanych
z PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
z siedzibą w Warszawie – w zakresie szkoleń w latach
2013 i 2014 oraz w zakresie usług prawnych w latach

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2020 ROKU

zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej, firma audytorska
oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
standardami
wykonywania
zawodu
i zasadami etyki zawodowej, są przestrzegane
obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji, zaś Spółka posiada
politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz
politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez
firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
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