1.
1.1.

Oświadczenie Zarządu BIOTON S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega BIOTON S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

BIOTON S.A. podlegała w 2015 r. „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW” w wersji obowiązującej do 31.12.2015 r. Tekst „Dobrych Praktyk (…)”
dostępny jest, m. in., na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego - www.corpgov.gpw.pl
1.2.

Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których BIOTON S.A. odstąpiła, wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego odstąpienia oraz
określenie sposobu, w jaki spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danego postanowienia lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć
ryzyko nie zastosowania danego postanowienia w przyszłości

Zarząd BIOTON S.A. informuje, że podzielając idee oraz założenia będące podstawą poszczególnych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” - wobec
ustalonej w Spółce praktyki lub postanowień Statutu, wymagających odejścia od modelu zarządzania i nadzoru przewidzianego przez niektóre reguły ładu
korporacyjnego - nie może stosować w sposób trwały oraz w pełnym zakresie zasad przedstawionych poniżej.
Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że odejście od tego modelu lub wyrażenie pewnych zastrzeżeń w odniesieniu do określonych zasad nie wpływa negatywnie na
przejrzystość reguł nadzoru oraz zarządzania BIOTON S.A. jak również na implementację dobrych praktyk, a tym samym nie prowadzi do naruszenia założeń
leżących u podstaw ładu korporacyjnego. Zarząd BIOTON S.A. będzie na bieżąco dokonywać oceny zasad zarządzania oraz nadzoru wprowadzonych w Spółce jak
również będzie badać oczekiwania inwestorów, co do stanowiska Spółki w zakresie nieprzyjętych zasad dobrych praktyk, a gdy zmiany zostaną uznane za potrzebne,
to podjęta zostanie decyzja o przyjęciu określonych zasad w brzmieniu zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku zaś,
w którym zastosowanie takich zasad będzie wymagać decyzji innego organu Spółki, Zarząd Spółki zwróci się do niego z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej decyzji.
Identyfikacja
zasady
Część I
Zasada I.5.

Zasada I.12.

Zasada, której stosowania Spółka nie może gwarantować w sposób
trwały lub w pełnym zakresie

Wyjaśnienie

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej
ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać Ze względu na szczegółowe postanowienia zawarte w Statucie Spółki,
formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów Spółka nie może przyjąć przedmiotowej zasady w obecnym brzmieniu.
nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń Zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Spółki „Wynagrodzenie Członków
członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”
mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. Natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art.
w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustalane jest uchwałą Walnego
dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), Zgromadzenia Spółki.
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE),
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania
osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego
zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy

W ocenie Spółki, ryzyko zakłóceń prawidłowego przebiegu obrad,
powodowane problemami natury technicznej i logistycznej, którego
całkowitego wyeliminowania Spółka nie jest w stanie zagwarantować,
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wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Część II

przekracza korzyści płynące dla akcjonariuszy ze stosowania powyższej
zasady. Spółka stoi na stanowisku, że obecnie obowiązujące zasady
udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną
realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają
interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada II.1.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,
oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

Zasada II.1.1.



podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności Statut i
regulaminy organów spółki,

Ze względu na stanowisko Spółki wobec zasady IV.2 Spółka nie może
zamieścić na swojej stronie internetowej regulaminu walnego
zgromadzenia.

Zasada II.1.9a.



zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub
wideo,

Dotychczasowa praktyka w Spółce, jak również praktyka wielu spółek
publicznych, nie przemawia za potrzebą rejestracji i upubliczniania
zapisu obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka stoi na stanowisku, że
publikowane przez Spółkę, przewidziane przepisami prawa, informacje
dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia, umożliwiają
w sposób wyczerpujący zapoznanie się ze sprawami poruszanymi na
Zgromadzeniu akcjonariuszom nieuczestniczącym w obradach i innym
zainteresowanym.

Zasada II.3.

Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem
powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej
transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje
typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w
którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby
niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu
powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów
wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Spółka podziela pogląd o konieczności uzyskiwania przez zarząd
aprobaty rady nadzorczej na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z
podmiotem powiązanym. Ze względu na szczegółowe postanowienia
zawarte w Statucie Spółki, Spółka nie może przyjąć w całości
przedmiotowej zasady w obecnym brzmieniu. Zgodnie z § 21 ust. 1
Statutu Spółki do kompetencji rady nadzorczej należy:
„2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Podmioty Powiązane ze
Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz
Podmiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość
takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12
(dwunastu miesięcy) kwotę 500.000 Euro lub równowartość tej
kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych
czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy
jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają
z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę
lub jednostkę od niej zależną.”
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Część III

Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada III.1.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza
powinna:

Zasada III.1.3.

●

rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem
uchwał walnego zgromadzenia.

Spółka podziela potrzebę rozpatrywania i opiniowania przez radę
nadzorczą spraw mających być przedmiotem uchwał walnego
zgromadzenia. Spółka nie może jednak zagwarantować, że w każdej
sprawie mającej być przedmiotem uchwały walnego zgromadzenia
zostanie przed walnym zgromadzeniem uzyskana opinia rady
nadzorczej w czasie umożliwiającym akcjonariuszom zapoznanie się z
nią. Niekiedy bowiem względy praktyczne mogą przemawiać za
koniecznością szybkiego przeprowadzenia walnego zgromadzenia a
sama rada nadzorcza nie będzie miała wystarczająco dużo czasu, żeby
sporządzić opinię przed walnym zgromadzeniem lub skorzystać z
porady ekspertów przed sporządzeniem opinii.

Zasada III.2.

Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki
informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury
ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na
stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez
radę.

Spółka stoi na stanowisku, że nie mogłaby zagwarantować procedur
umożliwiających informowanie o wszelkich powiązaniach ”innej
natury” z uwagi na wieloznaczność tego pojęcia. Zdaniem Spółki brak
takiego ujawnienia nie wpływa na przejrzystość funkcjonowania Spółki
z uwagi na przyjęcie zamiaru stosowania zasady ładu korporacyjnego
stanowiącej, że o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego
powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę
nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt
interesów.

Zasada III.6.

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać
kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym
powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków
rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie
od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca
pracownikiem spółki, podmiotu zależnego
lub
podmiotu
stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria
niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za
powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności

Spółka zgadza się, że do dobrej praktyki korporacyjnej należy zaliczyć
udział w radzie nadzorczej niezależnych członków. Ze względu na
szczegółowe postanowienia zawarte w § 18 Statutu Spółki, Spółka nie
może przyjąć w całości przedmiotowej zasady w obecnym brzmieniu.
Zgodnie z § 18 Statutu Spółki:
„1.
Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne
Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące
warunki:
1)
2)
3)

został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;
nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub z
podmiotem zależnym od Spółki;
nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem
3

członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się
rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do
wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu.

4)

dominującym lub innym podmiotem zależnym od
podmiotu dominującego, lub
nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek
związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów
wymienionych w pkt. 2) i 3), który mógłby istotnie
wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady
Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

2.

Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust.
1 pkt. 2)-4) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej
Spółki.

3.

Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki
opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Z
zastrzeżeniem ust. 4, prawo zgłaszania kandydatur na członka
Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1
przysługuje
akcjonariuszom
obecnym
na
Walnym
Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady
Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się
na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie
pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o
zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków
określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób
przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez
akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających
warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza.

4.

Uprawniony Założyciel nie ma prawa do zgłaszania
kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w
ust. 1.”

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu „uchwały w sprawach
określonych w ust. 1 pkt 1 wymagają dla swojej ważności głosowania
za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej, który spełnia
warunki określone w § 18 ust. 1 Statutu.”
Zgodnie natomiast z § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu do tych uchwał zalicza
się uchwały w sprawie: „wyznaczania podmiotu dokonującego badania
lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań
finansowych Spółki, wyrażania zgody na zawieranie umów z takim
podmiotem
lub
jego
podmiotami
zależnymi,
jednostkami
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podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami
zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów
dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które
mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w
dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki”.
Zasada III.8.

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie
nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych (…).

Patrz wyjaśnienie do zasady III.6

Zasada III.9.

Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym
spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty
rady nadzorczej.

Patrz wyjaśnienia do zasady II.3

Część IV

Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada IV.1

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na
walnych zgromadzeniach.

Spółka co do zasady uznaje założenia stojące za niniejszą regułą i
uznaje ją za dobrą praktykę korporacyjną. W swoich działaniach Spółka
podejmuje liczne starania mające na celu posiadanie dobrych kontaktów
z mediami i prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej. Nie można
jednak wykluczyć sytuacji, w której Spółka nie zapewni
przedstawicielom mediów możliwości obecności na walnym
zgromadzeniu z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego
przebiegu obrad.

Zasada IV.2

Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa
akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw.
Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od
następnego walnego zgromadzenia.

Dotychczasowa praktyka w Spółce jak również praktyka wielu spółek
publicznych nie przemawia za potrzebą wprowadzenia regulaminu
walnego zgromadzenia, który w sposób szczegółowy ujmowałby zasady
prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. Spółka stoi, zatem, na
stanowisku, że wystarczającą podstawę dla sprawnego przebiegu
walnego zgromadzenia w Spółce, w tym głosowania oddzielnymi
grupami, stanowią odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zasada IV.10.

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, polegającego na:
1)
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2)
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad
walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż

Patrz wyjaśnienie do zasady I.12.
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miejsce obrad.
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Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych

1.3.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych
w BIOTON S.A. opiera się na:

1.4.



wewnętrznych regulaminach określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych
komórek organizacyjnych, w tym biorących udział w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,



wewnętrznych procedurach określających obieg dokumentów finansowo – księgowych (w tym zasady
kontroli dokumentów),



prowadzeniu ksiąg rachunkowych w systemie informatycznym,



działalności powołanego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitetu Audytu, obejmującej m. in.
wstępną ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy oraz rocznych sprawozdań
finansowych Spółki i Grupy oraz opiniowaniu podstawowych zasad istniejącego w Spółce systemu
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków
i rekomendacji dotyczących zasadności jego zmiany, a także informowanie Rady Nadzorczej
o istotnych, znanych Komitetowi nieprawidłowościach takiego systemu lub ryzykach związanych z
jego organizacją i funkcjonowaniem,



badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczanego
przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, znaczne pakiety akcji BIOTON
S.A. wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu

Strukturę własności kapitału zakładowego Spółki, wg stanu na 31.12.2015 r., prezentuje poniższa tabela:
Liczba akcji / głosów
(w szt.)

% kapitału zakładowego /
głosów

15.775.708

18,37

6.151.852

7,16

3 AIS Investment 2 Sp. z o.o.

5.151.852

6,00

5 Brokton Investments Sp. z o.o.

9.769.771

11,38

6 Troqueera Enterprises Ltd

8.480.570

9,88

7 Pozostali

40.534.447

47,21

85.864.200

100,00

Lp

Akcjonariusz

1 NovoTek Pharmaceuticals Ltd
2

Basolma Holding Ltd1 (d. Bimeda
Holding Ltd)

Razem

1

Basolma Holding Ltd jest podmiotem dominującym w stosunku do AIS Investment 2 Sp. z o.o.
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Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w
stosunku do BIOTON S.A., wraz z opisem tych uprawnień

1.5.

Zgodnie z postanowieniami Statutu BIOTON S.A., PROKOM Investments S.A. („Prokom”) posiada status tzw.
uprawnionego założyciela, któremu przysługuje szereg uprawnień osobistych określonych w Statucie, w tym
prawo do powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu, a także jednego członka Rady
Nadzorczej oraz prawo wyznaczania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Do Prokom nie
znajduje także zastosowania ograniczenie prawa głosu, które jest przewidziane w Statucie. Powyższe
uprawnienia osobiste nie przysługują, gdy udział Prokom w kapitale zakładowym Spółki spada poniżej 20 %.
Uprawnienia osobiste Prokom zostały wykreślone ze Statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 22.02.2016 r.
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa
kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

1.6.

Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Statucie opisanych poniżej, zgodnie z art. 411 ust. 1 KSH, jedna
akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia
pełnego pokrycia akcji.
Zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu Spółki, prawo głosu akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden
z akcjonariuszy nie może wykonywać więcej niż 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przy
założeniu, że ww. ograniczenia nie stosuje się dla celów ustanowienia obowiązków nabywcy znacznego pakietu
akcji, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu
z dnia 09.05.2006 r. („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
Wskazane powyżej ograniczenia prawa głosu nie stosuje się do:

1.7.



akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia BIOTON Sp. z o.o. w spółkę akcyjną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego posiadali akcje stanowiące co najmniej 20 % kapitału
zakładowego (tj. PROKOM Investments S.A. – uprawnienie osobiste PROKOM Investments S.A.
zostało wykreślone ze Statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które
odbyło się w dniu 22.02.2016 r.), oraz



akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do publicznego obrotu (działając w imieniu
własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co
najmniej 75 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym BIOTON S.A., pod warunkiem, że
wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym
Spółki muszą zostać nabyte przez takiego akcjonariusza:
o

w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki
ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej od akcjonariuszy, którzy
nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy
o Ofercie Publicznej lub którzy nie działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu
mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w § 26 ust. 1, albo

o

w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie Publicznej).

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
BIOTON S.A.

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo zbywania akcji bez ograniczeń.
1.8.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 4 osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza.
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Akcjonariuszowi, który na dzień wpisania do Rejestru Przedsiębiorców przekształcenia BIOTON ze spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną posiadał największą liczbę akcji w kapitale zakładowym
Spółki, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu
(prawo to przysługuje PROKOM Investments S.A. - uprawnienie osobiste PROKOM Investments S.A. zostało
wykreślone ze Statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu
22.02.2016 r.).
Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na
trzyletnią kadencję.
Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym
członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub
prokurentem łącznie.
Do kompetencji Zarządu należą sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie. Zarząd
prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu, Zarząd Spółki upoważniony był do
podwyższenia kapitału zakładowego BIOTON S.A. poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej
nieprzekraczającej 209.090.909,20 PLN na drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału
zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do
podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji
warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu
upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
Wg stanu na 31.12.2015 r. Zarząd wykorzystał całkowicie bieżące upoważnienie do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień KSH lub Statutu, Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Przewodniczący Rady
Nadzorczej zatwierdza cenę emisyjną oraz emisję akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Ponadto za zgodą
Rady Nadzorczej, Zarząd może częściowo lub w całości wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcjonariuszy w
odniesieniu do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego.
1.9.

Opis zasad zmiany Statutu BIOTON S.A.

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała w sprawie
zmiany Statutu wymaga większości 3/4 głosów. Ponadto stosownie do art. 415 § 3 KSH uchwała dotycząca
zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście
akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
1.10. 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
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, walne zgromadzenia mogą być zwyczajne (Zwyczajne Walne
Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia).
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli
Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki, oraz Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowę kapitału
zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim przypadku akcjonariusze Spółki
wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni
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od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd
rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 209,
poz. 1744, z późn. zm.) („Rozporządzenie w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych”). Ogłoszenie
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego
Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, (iii) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, (iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (v) wskazanie, gdzie i w jaki
sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się
podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Walnego Zgromadzenia oraz (vi) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje
dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych, Spółka zobowiązana jest do
przekazania w formie raportu bieżącego m. in. daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego
szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu ogłoszeniu w formie
raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz w
przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka podejmuje decyzję o
sporządzeniu nowego teksu jednolitego, treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego
nowych postanowień. Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz
załączników do projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla
podejmowanych uchwał.
Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest
obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza
projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Prawo żądania wydania listy akcjonariuszy oraz odpisów wniosków
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Ponadto, każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w
sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć
Zarządowi. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem.
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Udział w Walnym Zgromadzeniu
Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za
pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady
Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej
Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza Spółki. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.
Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Ograniczenie powyższe nie
dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał
dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
Spółki powinni zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi”) oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Powyższa lista jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni
powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Kompetencje Walnych Zgromadzeń
Stosownie do przepisów KSH wszystkie rodzaje uchwał mogą być podejmowane przez akcjonariuszy na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem niektórych uchwał, które wymagają podjęcia na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z przepisami KSH porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: (i) rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, (ii) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty, oraz (iii) powzięcie uchwały w
sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
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Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są z reguły bezwzględną większością oddanych głosów, z
zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH przewidujących
większość kwalifikowaną.
Stosownie do przepisów KSH m.in. następujące sprawy wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia:


zmiany Statutu, umorzenie akcji, podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału zakładowego
Spółki, emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, zbycie przedsiębiorstwa oraz
likwidacja Spółki (wymaga większości trzech czwartych głosów),



powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej,



dokonanie zmian Statutu w celu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego (wymaga większości trzech czwartych głosów osób obecnych na
zgromadzeniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną trzecią kapitału
zakładowego); jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane w celu podjęcia uchwał w powyższej sprawie nie
odbędzie się z powodu braku kworum, kolejne Walne Zgromadzenie może przyjąć takie uchwały
niezależnie od liczby akcjonariuszy obecnych na tym Walnym Zgromadzeniu,



dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki (wymaga większości dwóch trzecich głosów
niezależnie od liczby akcjonariuszy obecnych na takim Walnym Zgromadzeniu),



połączenie z innymi spółkami, które wymaga większości dwóch trzecich oddanych głosów, chyba że
Statut przewiduje surowsze wymagania,



podział Spółki oraz zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (wymaga większości
dwóch trzecich głosów),



emisja warrantów subskrypcyjnych (wymaga większości czterech piątych głosów),



pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości (wymaga większości czterech piątych
głosów na Walnym Zgromadzeniu),



zmiana Statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście
poszczególnym akcjonariuszom (zgodnie z art. 354 KSH wymagana jest zgoda wszystkich
akcjonariuszy, których zmiana dotyczy),



zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób
wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień Statutu, następujące uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości trzech
czwartych głosów oddanych:


uchwały w sprawie umorzenia akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 KSH,



uchwały w sprawie nabycia akcji (akcji własnych), które mają być zaoferowane do nabycia
pracownikom lub osobom, które były zatrudnione przez Spółkę lub jego podmioty zależne przez
przynajmniej trzy lata,



uchwała w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362
§ 1 pkt 8 KSH,



uchwały w sprawie połączenia z innymi spółkami publicznymi.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwała Walnego Zgromadzenia odwołująca lub zawieszająca
w czynnościach niektórych lub wszystkich członków Zarządu wymaga większości czterech piątych głosów
oddanych.
Prawo głosu
Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Statucie, opisanych w pkt. 28.6. niniejszego sprawozdania,
zgodnie z art. 411 § 1 KSH, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu
przysługuje akcjonariuszom od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z
posiadanych akcji.
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Prawo zbywania akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo zbywania akcji bez ograniczeń. Ponadto
akcjonariuszom przysługuje prawo obciążania akcji zastawem bądź użytkowaniem.
Inne prawa akcjonariuszy
Ponadto akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:


prawo objęcia akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Stosownie
do art. 433 KSH, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych akcji, przy czym prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji papierów
wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje,



prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 §3 KSH, na
wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady
Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej,



prawo żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki. Stosownie do art. 428 KSH podczas obrad
Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie
informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę
Spółce, spółce ze Spółką powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek
Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę
jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach
Zarząd może udzielić informacji akcjonariuszowi również na piśmie, nie później niż w terminie dwóch
tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zarząd może również udzielić akcjonariuszowi
informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, powinny one jednak być następnie
ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu
Zgromadzeniu. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas Walnego
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może w ciągu tygodnia od dnia zakończenia
Walnego Zgromadzenia złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
tych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie
Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 12 oraz 13 Rozporządzenia w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6
KSH oraz na podstawie 429 § 1 KSH, wynikające z zobowiązania Zarządu przez Sąd Rejestrowy do
udzielenia informacji akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy
ujawnienia żądanej na Walnym Zgromadzeniu informacji, a także informacje, do których ogłoszenia
Emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2 KSH, przez Sąd Rejestrowy, a które zostały
udzielone innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, podlegają przekazaniu do informacji
publicznej w formie raportu bieżącego,



prawo złożenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem, bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o
uchylenie uchwały należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie
później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Zgodnie z art. 425 KSH, uchwała
Walnego Zgromadzenia może być również zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą, przy
czym powództwo powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później
jednak niż w terminie roku od powzięcia uchwały. Upływ tych terminów nie wyłącza możliwości
podniesienia zarzutu nieważności uchwały sprzecznej z ustawą. Do wytoczenia powództw o uchylenie
lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia uprawniony jest: (i) akcjonariusz, który
głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) akcjonariusz,
którego bezzasadnie nie dopuszczono do udziału w Walnym Zgromadzeniu, oraz (iii) akcjonariusz,
który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego
Zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. KSH przewiduje pewne
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modyfikacje reguł ogólnych w zakresie zaskarżania uchwał w sprawie łączenia, podziału
i przekształcenia spółek, które są przewidziane przez odpowiednio art. 509, art. 544 oraz art. 567 KSH,


prawo udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Stosownie do
art. 347 § 2 KSH, zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji, a jeżeli akcje nie są
całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje,



prawo żądania, zgodnie z art. 6 KSH, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki udzieliła
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej
będącej akcjonariuszem Spółki. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów,
jakie taka spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa powyżej, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Odpowiedzi na pytania
określone powyżej należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie
dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata
później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej
udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie
wspólników albo walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do
dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w
spółce kapitałowej, o której mowa powyżej,



prawo żądania, zgodnie z art. 410 KSH, przysługujące akcjonariuszom posiadającym jedną dziesiątą
kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób listy obecności na Walnym
Zgromadzenia,



prawo wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, zgodnie z art. 486 KSH,
jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę,



prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki. Zgodnie z art. 474 KSH, majątek
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w
stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

1.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania
organów zarządzających i nadzorujących BIOTON S.A. oraz ich komitetów
Zarząd
W roku obrotowym 2015 skład Zarządu był następujący:





Sławomir Ziegert - Prezes Zarządu,
Adam Wilczęga - Wiceprezes Zarządu (do 02.12.2015 r.),
Piotr Błaszczyk - Członek Zarządu (do 02.12.2015 r.),
Adam Polonek - Członek Zarządu.

08.06.2015 r., wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z wygaśnięciem w
dniu Zgromadzenia mandatów Sławomira Ziegerta i Adam Wilczęgi, jako, odpowiednio, Prezesa Zarządu
i Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A., weszły w życie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 08.05.2015 r.
powołujące:



Sławomira Ziegerta do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
Adama Wilczęgę do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

02.12.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała:



Adama Wilczęgę z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
Piotra Błaszczyka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

24.02.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Marka Dzikiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
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Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym
członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub
prokurentem łącznie.
Do kompetencji Zarządu należą sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie. Zarząd
prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Prace Zarządu szczegółowo reguluje Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. Zgodnie
z Regulaminem Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności
Wiceprezes Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza Zarządu, po
wcześniejszym uzgodnieniu ze zwołującym posiedzenie. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby w
terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa Zarządu, nie
rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Zgodnie z Regulaminem Zarządu, Zarząd określa strategię rozwoju
i cele działania Spółki oraz ich realizację, które są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Zgodnie
z Regulaminem, Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej, co najmniej kwartalnych
sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmuje również
sprawozdanie o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, wysokości zobowiązań oraz podstawowych
danych bilansowych Spółki. Zarząd będzie też informować Radę Nadzorczą o wszelkich zmianach w strategii
oraz celach działania Spółki.
Rada Nadzorcza
W roku obrotowym 2015 skład Rady Nadzorczej był następujący:













Marcin Dukaczewski - Członek Rady (od 21.09.2015 r., do 21.09.2015 r. Przewodniczący Rady),
Keith Mellors - Przewodniczący Rady (od 22.09.2015 r., od 21.09.2015 r. Członek Rady),
Maciej Grelowski - Wiceprzewodniczący Rady (do 21.09.2015 r.),
Jin Hu - Wiceprzewodniczący Rady (od 22.09.2015 r., od 21.09.2015 r. Członek Rady)
Dariusz Trzeciak - Wiceprzewodniczący Rady,
Tomasz Buzuk - Członek Rady (do 21.09.2015 r.),
Artur Gabor - Członek Rady (od 21.09.2015 r.),
Wojciech Grzybowski - Członek Rady (do 21.09.2015 r.),
Barbara Ratnicka – Kiczka - Członek Rady (do 21.09.2015 r.),
Jacek Ślotała - Członek Rady (od 21.09.2015 r.),
Wiesław Walendziak - Członek Rady (do 21.09.2015 r.),
Xue (Carrie) Xiang - Członek Rady (od 21.092015 r.).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21.09.2015 r.:


odwołało cały dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki,



powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artura Gabora (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4
Statutu Spółki),
Jacka Ślotałę,
Keitha Mellorsa,
Marcina Dukaczewskiego,
Jin Hu,
Xue (Carrie) Xiang,
Dariusza Trzeciaka.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 13 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących
(jednego wyznaczonego przez akcjonariusza, który na dzień wpisania do Rejestru Przedsiębiorców
przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną posiadał największą liczbę
akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. PROKOM Investments S.A. - uprawnienie osobiste PROKOM
Investments S.A. zostało wykreślone ze Statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, które odbyło się w dniu 22.02.2016 r.). Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: jednego
członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje PROKOM Investments S.A. (uprawnienie osobiste PROKOM
Investments S.A. zostało wykreślone ze Statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, które odbyło się w dniu 22.02.2016 r.), a pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje
Walne Zgromadzenie. Stosownie do §18 Statutu jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne
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Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki: (i) został wybrany w trybie przewidzianym
w §18 Statutu; (ii) nie może być podmiotem powiązanym (stosownie do definicji zawartej w Statucie) ze Spółką
lub z podmiotem zależnym Spółki; (iii) nie może być podmiotem powiązanym z podmiotem dominującym
Spółki lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego Spółki (stosownie do definicji przewidzianej
Statutem); lub (iv) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek
z podmiotów wymienionych w pkt (ii) i (iii) powyżej, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby
jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Uprawniony założyciel (PROKOM
Investments S.A.) nie ma prawa do zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa
powyżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi
grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13. Rada Nadzorcza, w skład której, w wyniku wygaśnięcia
mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), wchodzi mniej niż liczba
określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 członków, jest zdolna do podejmowania ważnych
uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej
trzyletniej kadencji. Stosownie do § 19 ust. 1 Statutu uprawniony założyciel (PROKOM Investments S.A.)
wskazuje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród osób wybranych do Rady
Nadzorczej na mocy postanowień Statutu lub przepisów KSH. W/w uprawnienia osobiste nie przysługują, gdy
udział PROKOM Investments S.A. w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 20 % - uprawnienie osobiste
PROKOM Investments S.A. zostało wykreślone ze Statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 22.02.2016 r.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co
najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady
Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania
członków Zarządu zapadają większością czterech piątych oddanych głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. W takim przypadku stają się
wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez
Przewodniczącego. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, a także
inne zaproszone osoby, w zależności od potrzeb.
Rada Nadzorcza działa kolegialnie, co nie wyłącza możliwości stałego lub czasowego delegowania
poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w KSH. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór
nad wszystkimi obszarami działalności Spółki, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok finansowy oraz propozycji Zarządu
dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne pisemne
sprawozdania dotyczące wyników każdej z powyższych ocen. Rada Nadzorcza może także zawiesić, z ważnych
powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w ich obowiązkach. Uprawnienia Rady
Nadzorczej mogą zostać poszerzone na mocy Statutu.
Ponadto, zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza (i) wyznacza podmiot dokonujący badania lub przeglądu
skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz wyraża zgodę na zawieranie umów
z takim podmiotem, a także (ii) wyraża zgodę na zawieranie przez podmioty powiązane ze Spółką umów lub
dokonywanie innych czynności na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką w przypadku, gdy wartość takich
umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 miesięcy kwotę 500 tys. EUR lub równowartość tej kwoty
w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności dokonywanych na warunkach rynkowych
pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej
prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną. Uchwały w sprawach określonych w pkt (i) wymagają
dla swej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne
Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie, który nie pozostaje ze Spółką w żadnym związku, który mógłby
istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych
decyzji, w szczególności nie jest podmiotem powiązanym ze Spółka. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie
członków Zarządu.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach
Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Regulaminem członkowie Rady Nadzorczej powinni
podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o
wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną
działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej są w szczególności odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów z Zarządem oraz za reprezentowanie
Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
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W roku obrotowym 2015 w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonował Komitet Audytu w składzie:






Artur Gabor - Przewodniczący Komitetu (od 22.09.2015 r.),
Maciej Grelowski - Przewodniczący Komitetu (do 21.09.2015 r.),
Dariusz Trzeciak - Wiceprzewodniczący Komitetu,
Marcin Dukaczewski - Członek Komitetu (do 22.09.2015 r.),
Keith Mellors - Członek Komitetu (od 22.09.2015 r.).

Komitet składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu.
Liczbę członków Komitetu określa Rada Nadzorcza. Członkowie Komitetu, w tym jego Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący, są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przynajmniej jeden z
członków Komitetu Audytu musi spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie
rachunkowości lub rewizji finansowej określone w art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77 poz. 649).
Zgodnie Regulaminem Komitetu Audytu Komitet działa kolegialnie. Zakres działania Komitetu obejmuje
doradztwo oraz wykonywanie czynności opiniodawczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej,
w odniesieniu do określonych poniżej dziedzin funkcjonowania Spółki oraz, o ile zezwalają na to obowiązujące
przepisy prawa – grupy kapitałowej Spółki: (i) sprawozdawczości finansowej, (ii) planowania finansowego
rocznego i kwartalnego, (iii) realizacji przedkładanych Radzie Nadzorczej planów finansowych, (iv) badania
sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, (v) systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym
audytu wewnętrznego, (vi) systemu zarządzania ryzykiem.
W celu wykonywania swoich obowiązków Komitet Audytu korzysta z uprawnień Rady Nadzorczej
przewidzianych w art. 382 § 4 KSH i § 22 Statutu Spółki i w szczególności może badać wszystkie dokumenty,
żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz
dokonywać kontroli bieżących i planowanych wydatków Spółki.
Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący
lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie
uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania członków Komitetu. Uchwały Komitetu zapadają bezwzględną
większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego
nieobecności - Wiceprzewodniczącego Komitetu. Dla ważności uchwał Komitetu wymagane jest prawidłowe
zaproszenie na posiedzenie Komitetu wszystkich jego członków oraz obecność co najmniej połowy z nich, w
tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komitetu. Uchwały Komitetu mogą być podejmowane przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne,
jeśli wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
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