RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. W ROKU 2010
(zwany dalej „OĞwiadczeniem” lub „Raportem”)
Zgodnie z treĞcią § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.
(dalej: „Giełda” lub „GPW”) przyjĊtego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Giełdy
Papierów WartoĞciowych w Warszawie w dniu 4 lipca 2007 r., działając na podstawie
Uchwały nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. Zarządu Giełdy Papierów WartoĞciowych w
Warszawie S.A. oraz zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieĪących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów
wartoĞciowych oraz warunków uznawania za równowaĪne informacji wymaganych
przepisami prawa paĔstwa niebĊdącego paĔstwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
(Dz. U. Nr 33 poz. 259 z poĨ. zm.), Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w
Ostrowi Mazowieckiej (dalej:„Spółka” lub „FORTE”) przekazuje oĞwiadczenie dotyczące
stosowania przez SpółkĊ zasad ładu korporacyjnego w roku 2010, zawartych w dokumencie
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” uwzglĊdniającym zmiany wprowadzone
Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów WartoĞciowych w Warszawie
S.A. z dnia 19 maja 2010 r.
OĞwiadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SpółkĊ w roku 2010
stanowi wyodrĊbnioną czĊĞü sprawozdania z działalnoĞci FORTE i opublikowane jest na
stronie internetowej Spółki.
A) WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA
EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE
DOSTĉPNY,
B) W ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEē ZBIORU ZASAD
ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W LIT. A, WSKAZANIE TYCH
POSTANOWIEē ORAZ WYJAĝNIENIE PRZYCZYN ODSTĄPIENIA
Zarząd Spółki oĞwiadcza, iĪ w roku 2010 Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego
zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który jest publicznie
dostĊpny na stronie internetowej: http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp, z
wyłączeniem poniĪej wskazanych zasad ładu korporacyjnego:
CzĊĞü I zasada nr 1 tiret 3
„(…) spółka powinna w szczególnoĞci: umoĪliwiaü transmitowanie obrad walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowaü przebieg obrad i upubliczniaü go
na swojej stronie internetowej.”
Spółka odstąpiła od powyĪszej zasady z powodów ekonomicznych. W ocenie Spółki, koszty
związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracją przebiegu Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu sieci Internet, nie znajdują ekonomicznego uzasadnienia biorąc pod
uwagĊ obecny akcjonariat Spółki. Zdaniem Spółki nie stosowanie tej zasady nie powoduje
naruszenia interesów akcjonariuszy poniewaĪ Spółka przekazuje do publicznej wiadomoĞci
w formie raportów bieĪących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie
prawem przewidziane informacje i dokumenty – umoĪliwiając akcjonariuszom i inwestorom
zapoznanie siĊ ze sprawami bĊdącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto
zgodnie z Regulaminem Walnych ZgromadzeĔ, przedstawiciele mediów mogą byü obecni
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
CzĊĞü I zasada nr 5
„Spółka powinna posiadaü politykĊ wynagrodzeĔ oraz zasady jej ustalania. Polityka
wynagrodzeĔ powinna w szczególnoĞci okreĞlaü formĊ, strukturĊ i poziom wynagrodzeĔ
członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy okreĞlaniu polityki wynagrodzeĔ
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członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieü zastosowanie
zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego
systemu wynagrodzeĔ dyrektorów spółek notowanych na giełdzie(2004/913/WE)
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (009/385/WE).”
Spółka nie stosuje powyĪszej zasady w czĊĞci dotyczącej ustalenia polityki wynagrodzeĔ
oraz zasad jej ustalania w stosunku do organów nadzorujących i i zarządzających. W Spółce
obowiązują Regulaminy Wynagradzania okreĞlające zasady wynagradzania oraz
przyznawania ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych pracownikom FORTE. Zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem Spółki ustalanie zasad przyznawania i
wysokoĞci wynagrodzeĔ dla Członków Rady Nadzorczej naleĪy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia, natomiast decyzjĊ o wysokoĞci wynagrodzenia dla Zarządu Spółki podejmuje
Rada Nadzorcza.
CzĊĞü I zasada nr 9
„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one
zrównowaĪony udział kobiet i mĊĪczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w
przedsiĊbiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywnoĞü i innowacyjnoĞü w prowadzonej
przez spółki działalnoĞci gospodarczej”.
Spółka prowadzi politykĊ powoływania w skład organów nadzorujących i zarządzających,
osób kompetentnych, kreatywnych, posiadających odpowiednie wykształcenie i
doĞwiadczenie zawodowe. Inne czynniki, w tym takĪe płeü osoby, nie mogą stanowiü
wyznacznika w powyĪszym zakresie. FORTE nie uwaĪa za zasadne wprowadzanie regulacji
opartych na z góry ustalonych parytetach ze wzglĊdu na płeü, a decyzjĊ co do wyboru osób
nadzorujących i zarządzających pozostają w gestii uprawnionych organów Spółki.
CzĊĞü II zasada nr 2
„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w jĊzyku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w czĊĞci II pkt 1”.
PowyĪsza zasada jest stosowana w Spółce w czĊĞci. Spółka umieszcza na swojej stronie
internetowej główne informacje dotyczące Spółki i jej oferty w jĊzyku angielskim, niemieckim
i rosyjskim. Nie obejmują one wprawdzie swoim zakresem wszystkich enumeratywnie
wymienionych w czĊĞci II zasady nr 1 informacji, ale Spółka nie widzi potrzeby ich
prezentowania w takim zakresie.
CzĊĞü III zasada nr 8
„W zakresie zadaĔ i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien
byü stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)”.
PowyĪsza zasada jest w Spółce stosowana w czĊĞci, bowiem utworzony w Spółce Komitet
Audytu ma zapewnioną moĪliwoĞü działania w strukturze Rady Nadzorczej, nie został
jeszcze stworzony dokument, który okreĞlałby szczegółowy sposób prac i funkcjonowania
komitetu, przy uwzglĊdnieniu wszystkich zasad okreĞlonych w Załączniku I.
C) OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĉBIORSTWIE EMITENTA
SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĉTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU
DO
PROCESU
SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDAē
FINASOWYCH
I
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAē FINASOWYCH
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Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowoĞci Spółki zgodnie z Ustawą z
dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z póĨn. zm.) oraz za
system kontroli wewnĊtrznej i skutecznoĞü jego funkcjonowania w procesie sporządzania
sprawozdaĔ finansowych.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdaĔ finansowych i raportów
okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe.
Zarówno sprawozdania jednostkowe jak i skonsolidowane sporządzane są przez
pracowników działów controlingu i ksiĊgowoĞci pod kontrolą Głównego KsiĊgowego i
Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse Spółki.
Proces przygotowania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczoĞci jest
zautomatyzowany, podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym.
Co miesiąc po zamkniĊciu ksiąg wĞród Członków Zarządu i kadry kierowniczej
dystrybuowane są raporty z informacjami pozwalającymi na analizĊ kluczowych danych
finansowych i wskaĨników operacyjnych. Organizowane są spotkania Zarządu z kadrą
kierowniczą w celu omówienia sytuacji Spółki w podziale na poszczególne piony i obszary
działalnoĞci.
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. prowadzi ksiĊgi rachunkowe w zintegrowanym systemie
SAP R/3, zgodnie z polityką rachunkową Spółki zatwierdzoną przez Zarząd, opartą na
MiĊdzynarodowych Standardach RachunkowoĞci.
Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójnoĞü zapisów operacji w
ksiĊgach oraz kontrolĊ pomiĊdzy ksiĊgami główną i pomocniczymi. Wysoka elastycznoĞü
systemu pozwala na jego bieĪące dostosowywanie do zmieniających siĊ zasad
rachunkowoĞci lub innych norm prawnych.
DostĊp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest
odpowiednimi uprawnieniami upowaĪnionych pracowników wyłącznie w zakresie
wykonywanych przez nich obowiązków.
Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdaĔ finansowych
równieĪ poprzez bieĪący monitoring zmian w przepisach i regulacjach zewnĊtrznych
dotyczących wymogów sprawozdawczych oraz przygotowywanie siĊ do ich wprowadzenia
ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po zasiĊgniĊciu opinii Zarządu spółki.
Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania
sprawozdaĔ finansowych do przeprowadzania czynnoĞci rewizji finansowej. Roczne i
półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezaleĪnemu badaniu oraz przeglądowi przez
audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu Spółki na
spotkaniach podsumowujących.
D) WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOĝREDNIO LUB
POĝREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI 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
L.p. Akcjonariusz

Liczba
posiadanych
akcji i głosów
7 013 889

% udział w %udział
w
kapitale
ogólnej liczbie
zakładowym
głosów
29,53%
29,53%

1.

MaForm Holding AG

2.

3 808 174

16,03%

16,03%

3.

Amplico Otwarty Fundusz
Emerytalny
ENO Holding GmbH

1 462 358

6,16%

6,16%

4.

VITA Holding GmbH

1 333 549

5,61%

5,61%
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5.

REVILO Holding GmbH

1 217 666

5,13%

5,13%

6.

Fundusze zarządzane przez
ING Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

1 219 671

5,14%

5,14%

1 216 312

5,12%

5,12%

(na podst. informacji uzyskanej w
dniu 08.03.2010)

JednoczeĞnie ING Parasol
Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
(na podst. informacji uzyskanej w
dniu 04.02.2011)

E) WKSAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOĝCIOWYCH, KTÓRE
DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEē
Spółka nie emitowała papierów wartoĞciowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
F) WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEē ODNOĝNIE DO WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
POSIADACZY OKREĝLONEJ CZĉĝCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA
CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z
KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z
PAPIERAMI WARTOĝCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW
WARTOĝCIOWYCH
W Spółce nie istnieją Īadne ograniczenia odnoĞnie wykonywania prawa głosu.
G) WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEē DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA
WŁASNOĝCI PAPIERÓW WARTOĝCIOWYCH EMITENTA
Nie istnieją Īadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własnoĞci papierów
wartoĞciowych Spółki.
H) OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB
ZARZĄDZAJACYCH ORAZ ICH UPRAWNIEē, W SZCZEGÓLNOĝCI PRAWO DO
PODJĉCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa siĊ z jednego do piĊciu członków powoływanych
na wspólną kadencjĊ. LiczbĊ Członków Zarządu okreĞla Rada Nadzorcza, która wybiera
takĪe Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Zarząd powoływany jest na
wspólną trzyletnią kadencjĊ. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Członkowie Zarządu
mogą byü odwołani przez RadĊ Nadzorczą w dowolnym momencie. Rada Nadzorcza ustala
zasady i warunki wynagradzania Członków Zarządu w tym postanowieĔ umów łączących
Członków Zarządu ze Spółką. Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd kieruje działalnoĞcią
Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu
działania Zarządu naleĪą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki
niezastrzeĪone do kompetencji innych organów Spółki.
Uprawnienia Zarządu Spółki odnoĞnie prawa do podjĊcia decyzji o wykupie akcji nie
odbiegają od uregulowaĔ zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.
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I) OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA
Zmiana Statutu Spółki nastĊpuje zgodnie z bezwzglĊdnie obowiązującymi przepisami
Kodeksu Spółek Handlowych, tj. art. 430 i nast., w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki.
Walne Zgromadzenie Spółki moĪe upowaĪniü RadĊ Nadzorczą do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Zarząd Spółki działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji
bieĪących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartoĞciowych oraz
warunków uznawania za równowaĪne informacji wymaganych przepisami prawa paĔstwa
niebĊdącego paĔstwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z poĨ.
zm.) informuje akcjonariuszy o zamierzonych, dokonanych zmianach treĞci Statutu Spółki
oraz o sporządzeniu jednolitego tekstu Statutu uwzglĊdniającego jego zmiany, publikując
raporty bieĪące oraz zamieszczając aktualną treĞü Statutu na stronie internetowej Spółki.
J) SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE
UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONANIA, W
SZCZEGÓLNOĝCI
ZASADY
WYNIKAJĄCE
Z
REGULAMINU
WALNEGO
ZGROMADZENIA, JEĩELI 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 okreĞlają nastĊpujące dokumenty:
1. Kodeks Spółek Handlowych,
2. Statut Spółki,
3. Regulamin Walnych ZgromadzeĔ.
Harmonogram prac przy organizacji Walnych ZgromadzeĔ planowany jest w taki sposób,
aby naleĪycie wywiązywaü siĊ z obowiązków wobec akcjonariuszy i umoĪliwiü im realizacjĊ
ich praw.
Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2010 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 okreĞlony dla przekazywania informacji
bieĪących 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 podjĊte przez Walne
Zgromadzenie.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą wiĊkszoĞcią oddanych głosów, o ile nic
innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki. Za głos oddany uwaĪany jest głos
za lub przeciw uchwale.
Do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia zastrzeĪone zostały w Statucie sprawy
dotyczące:
- warunków i sposobu umorzenia akcji Spółki,
- warunków wydawania Ğwiadectw uĪytkowych w zamian za umorzone akcje,
- tworzenia kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
- przeznaczenia kapitałów rezerwowych,
- przeznaczenia czystego zysku wypracowanego przez SpółkĊ.
Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomoĞci, uĪytkowania
wieczystego, a takĪe udziału w nieruchomoĞci (decyzje w tych kwestiach zastrzeĪone są dla
Rady Nadzorczej Spółki).
Podczas obrad Walnych ZgromadzeĔ mogą byü obecni przedstawiciele mediów.
W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą zawsze członkowie
Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki.
Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia był zgodny z przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych i Regulaminem Walnych ZgromadzeĔ Spółki. Członkowie Zarządu, Rady
Nadzorczej i biegły rewident Spółki obecni na Zgromadzeniu, byli gotowi do udzielania
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wszelkich wyjaĞnieĔ i odpowiadania na pytania akcjonariuszy w zakresie swoich kompetencji
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Akcjonariusze mogą uczestniczyü w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaü prawo głosu
osobiĞcie lub przez pełnomocnika.
K) SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO
ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH,
NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW
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 siĊ z szeĞciu członków. Przewodniczącego
Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Rada wyznacza z poĞród siebie
Wiceprzewodniczącego i w miarĊ potrzeby sekretarza. W przypadku zmniejszenia siĊ składu
Rady Nadzorczej poniĪej ustawowego minimum Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/
skład Rady Nadzorczej na pozostałą czĊĞü kadencji.
W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 24 czerwca 2010 r. kadencja Rady Nadzorczej począwszy od 2010 r. trwa cztery lata.
W roku 2010 w skład Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wchodzili:
Zbigniew Sebastian - Przewodniczący,
Witold Stanisław DzbeĔski (do dnia 12 lipca 2010 r.)
Władysław Frasyniuk - Wiceprzewodniczący (od dnia 15 paĨdziernika 2010 r.)
Tomasz Domagalski,
Stanisław Krauz,
Marek Rocki.
W dniu 12 lipca 2010 r. w związku ze Ğmiercią Pana Witolda Stanisława DzbeĔskiego wygasł
mandat Członka Rady Nadzorczej. Od tego dnia Rada Nadzorcza działa w składzie 5-cio
osobowym.
Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej naleĪy w szczególnoĞci podejmowanie uchwał
w sprawach dot.:
a) nabycia i zbycia nieruchomoĞci lub udziału w nieruchomoĞci, sprzedaĪy i
przeniesienia praw uĪytkowania nieruchomoĞci, obciąĪenie nieruchomoĞci,
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
b) zaciągania kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
c) udzielania porĊczeĔ na kwotĊ przekraczającą łącznie równowartoĞü 150.000
EURO,
d) przejmowania zobowiązaĔ osób trzecich,
e) przyjmowania i udzielania zastawu i innych zabezpieczeĔ, poza zastawem i
zabezpieczeniami związanymi ze zwykłą działalnoĞcią gospodarczą w wysokoĞci nie
przekraczającej łącznie równowartoĞü 150.000 EURO,
f) zawierania, rozwiązywania i zmiany umów dzierĪawy i innych umów tego rodzaju
jeĪeli zawierane są na okres dłuĪszy niĪ 3 lata oraz gdy roczny czynsz
dzierĪawny płacony przez SpółkĊ jest wyĪszy od równowartoĞci 150.000 EURO,
g) wydzierĪawienia przedsiĊbiorstwa lub jego czĊĞci,
h) nabycia i sprzedaĪy zakładów i filii Spółki,
i) sprzedaĪy czĊĞci lub całoĞci przedsiĊbiorstwa Spółki,
j) zezwolenia na udział pracowników w zyskach oraz przydzielania specjalnych
uprawnieĔ rentowych i emerytalnych,
k) ustalenia planu rocznego dla przedsiĊbiorstwa /w szczególnoĞci planów
inwestycyjnych i finansowych/, jak równieĪ planów strategicznych,
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l)

udzielania poĪyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotĊ
przekraczającą równowartoĞü 50.000 EURO.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają siĊ w miarĊ potrzeb, jednak nie rzadziej niĪ trzy
razy w roku obrotowym.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddaü swój głos na piĞmie za poĞrednictwem innego
Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza moĪe takĪe podejmowaü uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu Ğrodków bezpoĞredniego porozumiewania siĊ na
odległoĞü. Uchwała jest waĪna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treĞci
projektu uchwały.
W strukturze Rady Nadzorczej Spółki w dniu 16 grudnia 2009 roku wyodrĊbniony został
trzyosobowy Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi, co najmniej jeden członek
niezaleĪny od Spółki – w rozumieniu Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach
oraz nadzorcze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649), posiadający kwalifikacje w dziedzinie
rachunkowoĞci lub rewizji finansowej. W skład Komitetu Audytu wchodzą: Zbigniew
Sebastian - Przewodniczący, Marek Rocki oraz Stanisław Krauz. Zadaniem Komitetu Audytu
jest monitorowanie procesu sprawozdawczoĞci finansowej, monitorowanie skutecznoĞci
systemów kontroli wewnĊtrznej, audytu wewnĊtrznego oraz zarządzania ryzykiem,
monitorowanie wykonywania czynnoĞci rewizji finansowej oraz monitorowanie niezaleĪnoĞci
biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĔ finansowych. Ponadto
Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania
sprawozdaĔ finansowych do przeprowadzenia czynnoĞci rewizji finansowej jednostki.
W Spółce nie zostały utworzone inne komitety poza Komitetem Audytu. Rada Nadzorcza od
dnia 12 lipca 2010 r. w związku z wygaĞniĊciem mandatu Członka Rady Nadzorczej - Pana
Witolda DzbeĔskiego, składa siĊ z piĊciu Członków. WyodrĊbnienie ze składu Rady
Nadzorczej dodatkowo komitetu ds. nominacji i wynagrodzeĔ oraz komitetu ds. wydatków, w
ocenie Spółki, nie jest uzasadnione, gdyĪ ww. zagadnieniami zajmuje siĊ bezpoĞrednio cała
Rada Nadzorcza w ramach bieĪącej działalnoĞci.
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.
Poczawszy od 1 stycznia 2010 r. Zarząd składa siĊ z czterech Członków:
Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu,
Robert Rogowski – Wiceprezes Zarządu,
Gert Coopmann – Członek Zarządu,
Klaus Dieter Dahlem – Członek Zarządu.
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd kieruje działalnoĞcią Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu działania Zarządu naleĪą wszelkie
sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeĪone do kompetencji innych
organów Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą wiĊkszoĞcią oddanych głosów. W
przypadku równoĞci głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Do składania oĞwiadczeĔ woli i zaciągania zobowiązaĔ w imieniu spółki uprawnieni są:
Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie, jeden z Członków Zarządu
łącznie z prokurentem.
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Prezes Zarządu
Maciej Formanowicz

………………

Członek Zarządu
Gert Coopmann

……………..

Wiceprezes Zarządu
Robert Rogowski

……………

Członek Zarządu
Klaus Dieter Dahlem

………………….
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