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II ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33 poz. 

259 z późn. zm.), Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: „Spółka” lub „FORTE”) 

przedstawia oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w roku 2015. Oświadczenie 

dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku 2015 stanowi wyodrębnioną część sprawozdania  

z działalności FORTE i opublikowane jest na stronie internetowej Spółki. 

 

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst 

zbioru zasad jest publicznie dostępny oraz wskazanie postanowień, od których Emitent odstąpił 

oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia 

 
W 2015 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami. 

Wyżej wymieniony dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp. 

 

W 2015 roku Spółka nie przestrzegała poniżej wskazanych zasad ładu korporacyjnego: 

 

Część I zasada nr 5 

 

„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności 

określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki 

wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji 

Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 

notowanych na giełdzie (2004/913/WE) uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (009/385/WE).” 

 

Spółka nie stosuje powyższej zasady w części dotyczącej ustalenia polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w stosunku 

do organów nadzorujących i zarządzających. W Spółce obowiązują regulaminy wynagradzania określające zasady 

wynagradzania oraz przyznawania świadczeń pieniężnych pracownikom FORTE. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz ze Statutem Spółki ustalanie zasad przyznawania i wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady 

Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, natomiast decyzję o wysokości wynagrodzenia dla Zarządu 

Spółki podejmuje Rada Nadzorcza. 

Wysokość wynagrodzeń członków organów Spółki oraz innych świadczeń przyznanych takim osobom w ciągu danego roku 

obrotowego przedstawiane są w rocznym sprawozdaniu Spółki. 

 

Część I zasada nr 9  

 

„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn  

w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność  

w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej”. 

 

Spółka prowadzi politykę powoływania w skład organów nadzorujących i zarządzających, osób kompetentnych, 

kreatywnych, posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Inne czynniki, w tym także płeć osoby, 

nie mogą stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. FORTE nie uważa za zasadne wprowadzanie regulacji opartych na  

z góry ustalonych parytetach ze względu na płeć. Decyzje co do wyboru osób nadzorujących i zarządzających pozostają 

wyłącznie w gestii uprawnionych organów Spółki. 

 
Część I zasada nr 12 
 
„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku 

Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej” 

 

W ocenie Spółki przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń w sposób wystarczający zapewnia akcjonariuszom udział 

w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystanie w tym zakresie z praw im przysługującym. Biorąc pod uwagę koszty 

związane z zapewnieniem udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej i ryzyka oraz znikome doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się w 2015 roku na 

zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp
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elektronicznej. W miarę upowszechniania się wykorzystania nowoczesnych technologii oraz zapewnienia odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa ich stosowania, Spółka rozważy zastosowanie tej zasady w praktyce.  

 
 
 
Część II zasada nr 1 ppkt. 9 
 
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy 

prawa (…) zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo”. 

 

W ocenie Zarządu, dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń FABRYK MEBLI „FORTE” SA nie stwarza potrzeby 

dokonywania i zamieszczania na stronie internetowej zapisu w formie audio lub wideo. Walne Zgromadzenia odbywają się  

w siedzibie Spółki, w związku z czym udział w nich nie jest w żaden sposób utrudniony dla Akcjonariuszy zainteresowanych 

ich przebiegiem. Ponadto, Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie  

o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz wszelką wymaganą dokumentacją i przekazuje 

tę informację do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia utrwala 

szczegółowy zapis w formie protokołu notarialnego. Dodatkowo, publikowanie wymaganych raportów bieżących oraz 

udostępnianie odpowiednich informacji na stronie internetowej Spółki, zapewnia Akcjonariuszom wgląd do wszystkich 

istotnych informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. Takie zasady gwarantują transparentność obrad Walnych 

Zgromadzeń, zapewnią pełny i rzeczywisty ich przebieg. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady  

w przyszłości. 

 

Część IV zasada nr 10 

 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, polegającej 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 miejsce obrad”. 

 

Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu wraz 

z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz wszelką wymaganą dokumentacją i przekazuje tę informację do publicznej 

wiadomości w formie raportu bieżącego. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia utrwala szczegółowy zapis w formie 

protokołu notarialnego. Dodatkowo, publikowanie wymaganych raportów bieżących oraz udostępnianie odpowiednich 

informacji na stronie internetowej Spółki, zapewnia akcjonariuszom wgląd do wszystkich istotnych informacji dotyczących 

Walnych Zgromadzeń.  

Mając na uwadze brak ukształtowanej praktyki rynkowej, organizacja Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej niesie za sobą poważne zagrożenia zarówno natury prawnej jak i technicznej. Obowiązujące 

przepisy prawa nie rozstrzygają, jaki jest status akcjonariusza biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, pomimo nie brania udziału w głosowaniach, co powoduje dodatkowe wątpliwości  

i może narazić zarówno Spółkę, jak i akcjonariuszy na zbędne ryzyko natury prawnej. 

 

W dniu 13 października 2015 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę nr 

26/1413/2015 w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016” (dalej: Dobre Praktyki 2016). Nowe zasady  obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. i są dostępne 

na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: 

https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf  

 

FORTE przestrzega większości rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w Dobrych Praktykach 2016 za wyjątkiem: 

 

Rekomendacji IV R 2. – Mając na uwadze brak możliwości spełnienia wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji 

akcjonariusz oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego 

Zgromadzenia, w szczególności w procesie głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Spółka zdecydowała o niestosowaniu tej 

rekomendacji w części. W toku obrad Walnego Zgromadzenia Spółka umożliwi akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. 

 

Zasad: 

I. Z. 1. 20. - W ocenie Zarządu, dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń FABRYK MEBLI „FORTE” SA nie stwarza 

potrzeby dokonywania i zamieszczania na stronie internetowej zapisu w formie audio lub wideo. Walne Zgromadzenia 

odbywają się w siedzibie Spółki, w związku z czym udział w nich nie jest w żaden sposób utrudniony dla akcjonariuszy 

zainteresowanych ich przebiegiem. Ponadto, Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, zamieszcza na stronie 

internetowej ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz wszelką wymaganą 

dokumentacją i przekazuje tę informację do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Przebieg obrad Walnego 

https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf
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Zgromadzenia utrwala szczegółowy zapis w formie protokołu notarialnego. Dodatkowo, publikowanie wymaganych raportów 

bieżących oraz udostępnianie odpowiednich informacji na stronie internetowej Spółki, zapewnia akcjonariuszom wgląd do 

wszystkich istotnych informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. 

 III. Z. 3. - Spółka aktualnie prowadzi intensywne prace zmierzające do wprowadzenia i stosowania międzynarodowych 

standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego w  audycie wewnętrznym Spółki. Spółka niezwłocznie przekaże 

informację do wiadomości publicznej dot. stosowania powyższej zasady. 

 IV. Z. 2. - Aktualna skoncentrowana struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia ponoszenia dodatkowych znacznych 

kosztów związanych z organizacją transmisji. Obecnie stosowane zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach są zgodne  

z obowiązującymi regulacjami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i innymi przepisami prawa. Organizacja przebiegu 

Walnych Zgromadzeń w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy. 

V. Z. 6. - Spółka aktualnie częściowo stosuje tę zasadę. W regulacjach wewnętrznych Spółki (Regulamin Zarządu, 

Regulamin Rady Nadzorczej) określone zostały zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów, jednakże 

nie są one tak szczegółowo opisane jak w powyższej zasadzie.  

VI. Z. 4. - W Spółce obowiązują regulaminy wynagradzania określające zasady wynagradzania oraz przyznawania 

świadczeń pieniężnych pracownikom FORTE. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem Spółki 

ustalanie zasad przyznawania i wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia, natomiast decyzję o wysokości wynagrodzenia dla Zarządu Spółki podejmuje Rada Nadzorcza. 

Wysokość wynagrodzeń członków organów Spółki oraz innych świadczeń przyznanych takim osobom w ciągu danego roku 

obrotowego przedstawiane są w rocznym sprawozdaniu Spółki. 

2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę stan akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2015 r. kształtował się 

następująco: 

 

L.p. Akcjonariusz Liczba posiadanych 

akcji i głosów 

% udział w 

kapitale 

zakładowym 

% udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

1. MaForm SARL 

 

                   7 763 889 

 

32,48% 32,48% 

2. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 

(MetLife OFE) 

 

2 975 474 12,45% 12,45% 

3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva  

BZ WBK 

2 300 000 9,62% 9,62% 

4. ING Otwarty Fundusz Emerytalny 1 200 000 5,02% 5,02% 

 

3. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

kontrolne 

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. 

 

4. 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 

 
W Spółce nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu. 

5. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych Emitenta 

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. 

6. 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 składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę 

Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Zarząd 
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powoływany jest na wspólną pięcioletnią kadencję. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Członkowie Zarządu mogą być 

odwołani przez Radę Nadzorczą w dowolnym momencie. Rada Nadzorcza ustala zasady i warunki wynagradzania Członków 

Zarządu w tym postanowień umów i aktów powołania łączących Członków Zarządu ze Spółką. Zgodnie ze Statutem Spółki 

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu 

działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych 

organów Spółki.  

Uprawnienia Zarządu Spółki odnośnie prawa do podjęcia decyzji o wykupie akcji nie odbiegają od uregulowań zawartych  

w Kodeksie Spółek Handlowych. 

7. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta 

Zmiana Statutu Spółki następuje zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, tj. art. 

430 i nast., w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 

Zarząd Spółki działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33 poz. 

259 z poź. zm.) informuje akcjonariuszy o zamierzonych, dokonanych zmianach treści Statutu Spółki  oraz o sporządzeniu 

jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego jego zmiany, publikując raporty bieżące oraz zamieszczając aktualną treść 

Statutu na stronie internetowej Spółki. 

 

 

8. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonania, 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 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób 

ich wykonania określają następujące dokumenty: 

1. Kodeks Spółek Handlowych, 

2. Statut Spółki, 

3. Regulamin Walnych Zgromadzeń. 

Harmonogram prac przy organizacji Walnych Zgromadzeń planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązywać się  

z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw. 

Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2015 r., zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonywane na 

stronie internetowej Spółki co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na stronie internetowej Spółki 

umieszczano uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile nic innego nie wynika z przepisów 

prawa lub Statutu Spółki. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale.  

Do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia zastrzeżone zostały w Statucie sprawy dotyczące: 

- warunków i sposobu umorzenia akcji Spółki, 

- warunków wydawania świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje, 

- tworzenia kapitałów rezerwowych i funduszy celowych, 

- przeznaczenia kapitałów rezerwowych, 

- przeznaczenia czystego zysku wypracowanego przez Spółkę.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału  

w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie 

ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki (decyzje w tych kwestiach zastrzeżone są dla Rady Nadzorczej Spółki). 

Podczas obrad Walnych Zgromadzeń mogą być obecni przedstawiciele mediów. 

W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą zawsze Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 

biegły rewident Spółki. 

Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2015 roku był zgodny z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych  

i Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i biegły rewident Spółki obecni na 

Zgromadzeniu, byli gotowi do udzielania wszelkich wyjaśnień i odpowiadania na pytania akcjonariuszy w zakresie swoich 

kompetencji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
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9. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis 

działania organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych emitenta 

RADA NADZORCZA 

 

Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady 

Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi  Mazowieckiej. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu 

członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej  oraz powołuje Przewodniczącego Rady. Rada 

wyznacza z pośród siebie Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza. W przypadku zmniejszenia się składu Rady 

Nadzorczej poniżej minimalnej liczby określonej w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/ 

skład Rady Nadzorczej na pozostałą część kadencji. 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” SA, w dniu 10 czerwca 

2014 r. ustaliło pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.  

Na koniec  2015 roku  w skład Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wchodzili: 

Zbigniew Sebastian  -    Przewodniczący, 

Stefan Golonka – Wiceprzewodniczący, 

Tomasz Domagalski - Członek, 

Stanisław Krauz - Członek, 

Jerzy Smardzewski - Członek. 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki na przestrzeni 2015 roku przedstawiały się następująco: 

- w dniu 22 kwietnia 2015 r. Pan Władysław Frasyniuk złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na 

dzień 19 maja 2015 r. 

- w dniu 19 maja 2015 r. do Rady Nadzorczej został powołany Pan Jerzy Smardzewski. 

 

Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach dot.: 

a) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, sprzedaży i przeniesienia 

praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na 

majątku Spółki, 

b) zaciągania kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki, 

c) udzielania poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 150 000 EUR, 

d) przejmowania zobowiązań osób trzecich, 

e) przyjmowania i udzielania zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi ze 

zwykłą działalnością gospodarczą w wysokości nie przekraczającej łącznie równowartość 150 000 EUR, 

f) zawierania, rozwiązywania i zmiany umów dzierżawy i innych umów tego rodzaju jeżeli zawierane są na okres 

dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od równowartości 150 000 

EURO, 

g) wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części, 

h) nabycia i sprzedaży zakładów i filii Spółki, 

i) sprzedaży części lub całości przedsiębiorstwa Spółki, 

j) zezwolenia na udział pracowników w zyskach oraz przydzielania specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych, 

k) ustalenia planu rocznego dla przedsiębiorstwa /w szczególności planów inwestycyjnych i finansowych/, jak 

również planów strategicznych, 

l) udzielania pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą równowartość  

50.000 EUR. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.  

Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Rada 

Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. 

Mając na uwadze fakt, że w obecnej kadencji Rady Nadzorczej działa w składzie pięcioosobowym, funkcje Komitetu Audytu 

sprawuje cała Rada Nadzorcza.  

W Spółce nie zostały utworzone także inne komitety.  

 

ZARZĄD 

 

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu FABRYK 

MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych na 

wspólną kadencję. Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” SA powołany został na nową pięcioletnią kadencję, na lata 2014-2019. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2015 r. w skład Zarząd Spółki wchodzili: 

Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu, 

Gert Coopmann – Członek Zarządu, 

Klaus Dieter Dahlem – Członek Zarządu, 
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Maria Małgorzata Florczuk – Członek Zarządu, 

Mariusz Jacek Gazda – Członek Zarządu,  

Rafał Prendke – Członek Zarządu – pełnił funkcję do dnia do dnia 4 lutego 2015 r. 

 

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje 

Prezes Zarządu. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki 

niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów.  

W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch 

Członków Zarządu łącznie, jeden z Członków Zarządu łącznie z Prokurentem. 

 

Prezes Zarządu 

Maciej Formanowicz 

Członek Zarządu 

Gert Coopmann 

 

 

........................... 

 

............................ 

 

 

Członek Zarządu 

Klaus Dieter Dahlem 

Członek Zarządu 

Maria Florczuk 

 

 

........................... 

 

............................ 

 

Członek Zarządu 

Mariusz Gazda 

 

 

........................... 

 

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 marca 2016 roku 
 


