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Ład korporacyjny 

Stosowane przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego oraz miejsce, gdzie zostały one opublikowane 

Zgodnie z Regulaminem GPW, w styczniu 2008 r. Rada Dyrektorów podjęła decyzję o stosowaniu – w 

najszerszym możliwym i uzasadnionym zakresie – większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” („Dobre Praktyki”). Dokument ten w obecnym 

wiążącym brzmieniu jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej GPW, w zakładce dotyczącej ładu 

korporacyjnego spółek publicznych: https://www.gpw.pl/best-practice, przy czym w 2016 r. Spółka stosowała 

Dobre Praktyki w wersji obowiązującej w 2016 r. i to tej wersji dotyczy oświadczenie Rady Dyrektorów o 

stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Ponadto na stronie internetowej Spółki www.atlasestates.com, w 

zakładce dotyczącej ładu korporacyjnego w serwisie poświęconym relacjom inwestorskim, akcjonariusze Spółki 

mogą zapoznać się z dokumentem zatytułowanym „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę 

rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

Dobre Praktyki, których Spółka nie stosowała 

Przestrzeganie niektórych spośród tych zasad jest ograniczone, głównie ze względu na występowanie różnic 

pomiędzy systemami prawa, obowiązującymi procedurami i praktykami przyjętymi w Polsce i na Guernsey.  

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 2 rekomendacji:  

III.R.1. - Rekomendacja nie jest stosowana z uwagi na wielkość Spółki. 

IV.R.2. - Spółka nie stosuje tej zasady, ponieważ nie jest w stanie zapewnić infrastruktury technicznej 

umożliwiającej bezpieczny udział w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Zasada nie jest stosowana, z wyjątkiem punktu 3. 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 15 zasad szczegółowych: 

I.Z.1.3.i II.Z.1. - Nie istnieje schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu, 

ponieważ zgodnie ze statutem Spółki polityka grupy Atlas i jej strategiczne kierunki są podejmowane 

przez całą Radę Dyrektorów. Na korporacyjnej stronie internetowej zostały zamieszczone zasady 

funkcjonowania oraz kompetencje Rady Dyrektorów. 

 I.Z.1.19. i IV.Z.13. - Atlas Estates Limited jest spółką zarejestrowaną na Guersey i stąd przepisy 

Kodeksu spółek handlowych nie mają w jej przypadku zastosowania. Zamiast tego Spółka stosuje 

Statut, zgodnie z którym Rada Dyrektorów ustala na jakich warunkach księgi i dokumenty Spółki będą 

dostępne do wglądu. 

 I.Z.1.20. - Atlas Estates Limited nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w trybie 

online,ani nie rejestruje przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz uprawniony do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go na 

obradach Walnego Zgromadzenia oraz głosowania zgodnie z wydanymi przez akcjonariusza 

instrukcjami. W związku z tym, zdaniem Spółki rejestrowanie i transmisja obrad Walnych Zgromadzeń 

nie jest konieczne. 

II.Z.7. - Spółka nie stosuje postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, jednakże 

regulamin komitetu audytu opublikowany na korporacyjnej stronie internetowej jest w większości zgodny 

z Załącznikiem I. 

IV.Z.1. - Statut Spółki stanowi, że Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w Guernsey lub innym 

miejscu. Ustalenie miejsca Walnego Zgromadzenia dokonywane jest głównie ze względu na 

konieczność obsługi administracyjnej zgodnie z prawem Guernsey. Administrator Spółki działa na 

terenie Guernsey, a tym samym Walne Zgromadzenia będą najprawdopodobniej odbywać się na 

Guernsey. 



 

IV.Z.2. - Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w trybie online, ani nie rejestruje 

przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go na obradach Walnego 

Zgromadzenia oraz głosowania zgodnie z wydanymi przez akcjonariusza instrukcjami. W związku z tym, 

zdaniem Spółki rejestrowanie i transmisja obrad Walnych Zgromadzeń nie jest konieczne. 

IV.Z.3. - Atlas Estates Limited jest spółką zarejestrowaną na Guernsey i zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi na Guernsey nie jest zobowiązana do wyrażania zgody na obecność przedstawicieli 

mediów na Walnych Zgromadzeniach. Wiele spółek administrujących funduszami na Guernsey przyjęło 

wewnętrzne zasady, które nie zezwalają przedstawicielom mediów na obecność na walnych 

zgromadzeniach. Wewnętrzne zasady Intertrust Fund Services (Guernsey), t.j. administratora Spółki, nie 

zezwalają przedstawicielom mediów na obecność na Walnych Zgromadzeniach jako wyraz 

standardowego podejścia, a ponieważ Intertrust Fund Services (Guernsey) koordynuje Walne 

Zgromadzenia Spółki, to taka zasada została również przyjęta przez Spółkę. 

IV.Z.4. - Atlas Estates Limited jest spółką zarejestrowaną na Guernsey i stąd przepisy Kodeksu spółek 

handlowych nie mają w jej przypadku zastosowania, natomiast stosuje prawo obowiązujące na 

Guernsey. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwoływać Rada Dyrektorów („Rada”), o ile uzna to 

za konieczne lub zostanie do tego zobowiązana na pisemny wniosek jednego lub więcej posiadaczy 

akcji reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, na 

poczet którego zostały opłacone wszystkie wezwania i inne kwoty wymagalne w danym czasie. Jeżeli 

nie ma wymaganej liczby Dyrektorów zdolnych do zwołania Walnego Zgromadzenia, może ono zostać 

zwołane przez dowolnego Dyrektora. Jeżeli nie ma żadnego Dyrektora zdolnego do działania, 

dowolnych dwóch Akcjonariuszy może zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania Dyrektorów. 

Wniosek winien być oparzony datą i określać cel zgromadzenia, a także zawierać podpisy 

wnioskodawców, oraz winien zostać złożony w siedzibie Spółki; może składać się z kilku dokumentów w 

podobnej formie, przy czym każdy z nich winien być podpisany przez jednego lub kilku wnioskodawców. 

Jeżeli Rada nie zwoła zgromadzenia w terminie dwudziestu jeden dni od daty złożenia wniosku w 

opisany sposób, wnioskodawcy lub ich większość może samodzielnie zwołać zgromadzenie. Procedura 

zwoływania zgromadzenia przez wnioskodawców winna być taka sama (w możliwie największym 

stopniu) jak w przypadku zwoływania zgromadzenia przez Radę 

IV.Z.5. - Akcjonariusze nie podlegają zwykle ograniczeniom w zakresie uczestnictwa w walnych 

zgromadzeniach, lecz w pewnych okolicznościach, mogą podlegać ograniczeniom w zakresie 

głosowania zgodnie z prawem obowiązującym na Guernsey i Statutem Spółki. Przykładowo, jeżeli nie 

przestrzegaliby zobowiązania wynikającego ze Statutu do ujawnienia tożsamości jakiejkolwiek osoby 

(innej niż zarejestrowany akcjonariusz), która posiada jakikolwiek udział w akcjach, podlegaliby zakazowi 

głosowania. Może to oznaczać, że, w pewnych okolicznościach, Spółka nie będzie przestrzegać tej 

zasady. 

 IV.Z.7. - Przerwa w obradach walnego zgromadzenia zależy od decyzji przewodniczącego 

zgromadzenia. Decyzja przewodniczącego nie jest warunkowana uprzednią decyzją akcjonariuszy, a 

przewodniczący może ją podjąć na prośbę każdego uczestnika posiedzenia. 

 IV.Z.13. - Atlas Estates Limited jest spółką zarejestrowaną na Guersey i stąd przepisy Kodeksu spółek 

handlowych nie mają w jej przypadku zastosowania. Zamiast tego Spółka stosuje Statut, zgodnie z 

którym Rada Dyrektorów ustala na jakich warunkach księgi i dokumenty Spółki będą dostępne do 

wglądu.  

IV.Z.18. - Kapitał zakładowy Spółki jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 0,01 EUR czyli na 

poziomie niższym niż 0,50 PLN. 

V.Z.2. i V.Z.6. - Zgodnie z postanowieniami Statutu dyrektorzy Spółki mogą uczestniczyć w dyskusji i 

głosować w określonych okolicznościach pomimo konfliktu interesów, pod warunkiem że dyrektorzy ci 

ujawnią swoje interesy. Okoliczności, w których dyrektor może brać udział w głosowaniu niezależnie od 

posiadania interesu, zostały przedstawione w Statucie.  

 



Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka stosuje następujące rekomendacje: II.R.1., II.R.2., 

II.R.3., II.R.4., II.R.5., II.R.6., II.R.7., przy czym do informacji o stosowaniu tych rekomendacji Spółka dodała 

następujący komentarz:  

Rekomendacja dotycząca członków zarządu i rady nadzorczej nie ma bezpośredniego zastosowania, ponieważ w 

Atlas Estates Limited nie ma zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. Atlas Estates Limited jako spółka 

zarejestrowana na Guernsey jest zarządzana przez jeden organ – Radę Dyrektorów. 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka stosuje poniższe rekomendacje, przy czym do 

informacji o stosowaniu tych rekomendacji Spółka dodała następujące komentarze: 

I.Z.1.15. - Grupa kapitałowa Atlas Estates Limited nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu 

do Rady Dyrektorów oraz jej kluczowych menadżerów, niemniej proces wyboru osób na stanowiska 

Dyrektorów oraz menedżerskie uwzględnia takie elementy, jak odpowiednie wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie 

dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w tej zasadzie elementy polityki różnorodności. 

II.Z.2. - Każdy z Dyrektorów Atlas Estates Limited deklaruje w zarządach jakich spółek zasiada, a Rada 

Dyrektorów rozważa taką deklarację podczas wszystkich jej posiedzeń. 

II.Z.3., II.Z.5., II.Z.6., II.Z.9., II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4, II.Z.11., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.4., 

IV.Z.11., V.Z.5. - Zasady dotyczące członków zarządu i rady nadzorczej nie mają bezpośredniego 

zastosowania, ponieważ w Atlas Estates Limited nie ma zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. Atlas 

Estates Limited jako spółka zarejestrowana na Guernsey jest zarządzana przez jeden organ – Radę 

Dyrektorów. 

III.Z.5. - Zasada dotycząca członków zarządu i rady nadzorczej nie ma bezpośredniego zastosowania, 

ponieważ w Atlas Estates Limited nie ma zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. Atlas Estates Limited 

jako spółka zarejestrowana na Guernsey jest zarządzana przez jeden organ – Radę Dyrektorów. W 

Spółce działa komitet audytu, który zdaje sprawozdanie Radzie Dyrektorów. 

VI.Z.1. i VI.Z.2. - Inwestycje nieruchomościowe posiadane przez Grupę Kapitałową Atlas są zarządzane 

przez zewnętrzny podmiot – Grupę Atlas Management Company („AMC” albo „Zarządzający 

Nieruchomościami”). Głównym celem działalności AMC jest zarządzanie majątkiem oraz świadczenie 

usług pomocniczych na rzecz Spółki. Podpisując Umowę o Zarządzanie Nieruchomościami, Spółka 

starała się opracować taki pakiet wynagrodzeń, który łączyłby element wynagrodzenia za zarządzanie z 

wynagrodzeniem za wyniki. Takie rozwiązanie jest motywujące dla Zarządzającego Nieruchomościami i 

zapewnia zbieżność jego interesów z wynikami i rozwojem Spółki, a w perspektywie długoterminowej 

wzrost wartości dla akcjonariuszy. Szczegóły dotyczące wynagrodzeń są prezentowane przez Spółkę w 

raporcie rocznym. 

VI.Z.3. -  Ta zasada ma zastosowanie do Rady Dyrektorów, ponieważ zasada dotycząca członków 

zarządu i rady nadzorczej nie ma bezpośredniego zastosowania, z uwagi na to, że w Atlas Estates 

Limited nie ma zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. Atlas Estates Limited jako spółka zarejestrowana 

na Guernsey jest zarządzana przez jeden organ – Radę Dyrektorów. 

VI.Z.4. - Raport na temat wynagrodzeń jest częścią rocznego raportu publikowanego przez Spółkę. 

 


