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Sprawozdanie Rady Nadzorczej

informacje ogólne
Rada Nadzorcza Warimpex Finanz- und Beteiligungs 
Aktiengesellschaft podczas regularnych posiedzeń była 
informowana przez Zarząd zarówno na piśmie jak i ustnie o 
ważnych zdarzeniach gospodarczych, przebiegu działalności 
oraz o sytuacji ekonomicznej Spółki w roku obrotowym 2017, 
a także spełniała wszystkie należące do niej z mocy ustawy, 
statutu spółki i regulaminu Rady Nadzorczej obowiązki i 
funkcje kontrolne. W szczególności nadzorowaliśmy Zarząd w 
zakresie kierowania przedsiębiorstwem i nabraliśmy 
przekonania o prawidłowości jego działań zarządczych. 
Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej regularnie 
kontaktował się z Prezesem Zarządu i jego zastępcą, aby 
omawiać przede wszystkim kwestie związane ze strategią, 
rozwojem działalności i zarządzaniem ryzykiem. Ważnym 
tematem na posiedzeniach RN było także szybkie i 
kompleksowe informowanie Rady o zmianach gospodarczych 
i strukturalnych zachodzących w Rosji i w Europie Środkowej 
i Wschodniej oraz dyskutowanie o szansach i zagrożeniach z 
tego wynikających. Równie często tematem posiedzeń były 
zmiany w przychodach ze sprzedaży i osiąganych wynikach, 
analiza płynności oraz sytuacja finansowa spółki.

Spółka uznała zarówno austriacki Kodeks Ładu Korporacyjnego, 
jak również polski kodeks „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW 2016“. Rada Nadzorcza przyjęła określone w tych 
dokumentach kompetencje i zakres odpowiedzialności i zajęła 
się kwestią przestrzegania postanowień kodeksów. Statut oraz 
regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej są dostosowywane do 
zmian, jeśli wystąpi taka konieczność. Odchylenia od 
pojedynczych zasad ładu korporacyjnego związane są ze 
strukturą firmy lub dotyczą polskich zasad, które nie są 
spełniane w związku z kierowaniem się w pierwszej kolejności 
regułami austriackimi. W związku z aktualną wersją 
Rozporządzenia zgodności dot. emitentów 2007 (ECV) Radzie 
Nadzorczej w roku 2017 przedłożono i objaśniono 
sprawozdanie roczne za 2016 r., sporządzone przez osoby za 
tę zgodność odpowiedzialne. W związku z uchyleniem 
Rozporządzenia ECV z końcem 2017 roku nie ma już 
obowiązku sporządzania odpowiedniego raportu rocznego i 
jego przedkładania Radzie Nadzorczej. Mimo to osoba 
odpowiedzialna za zagadnienia compliance w dalszym ciągu 
składa sprawozdanie w zakresie procesów istotnych z punktu 
widzenia compliance, choć już nie w formie raportu rocznego. 

W roku obrotowym 2017 odbyło się pięć posiedzeń Rady 
Nadzorczej. Wszyscy członkowie RN spełnili wymogi dot. 
obecności. Podjęto dwie uchwały w ramach procedury 
głosowania pisemnego, tj. w związku ze sprzedażą ośmiu hoteli 
w lutym 2017 i z emisją obligacji w maju 2017. Ponadto odbyło 

się posiedzenie Komisji Projektowej w związku ze sprzedażą 
ośmiu hoteli w lutym 2017. Uchwały podjęte w głosowaniu 
pisemnym były ponownie wyjaśniane i szczegółowo omawiane 
na kolejnych posiedzeniach RN.

Komisje
Rada Nadzorcza wybrała spośród swoich członków trzy 
komisje stałe, tj. Komisję Audytorską, Komisję Projektową i 
Komisję Kadrową. Nie utworzono odrębnej Komisji 
Strategicznej; agendy w tym zakresie określa Rada Nadzorcza 
w pełnym składzie. Członkowie Komisji wybierani są 
odpowiednio na okres swojej kadencji jako członkowie Rady 
Nadzorczej. Każda Komisja wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego i jego zastępcę.

Komisja audytorska
Rada Nadzorcza powołała zgodnie z przepisami prawa i 
regulaminem RN komisję stałą w celu kontroli i przygotowania 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, propozycji podziału 
zysku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
(Komisja Audytorska). Komisja Audytorska, poza innymi 
obowiązkami, które nakłada na nią ustawa o akcjach, zbadała 
także skonsolidowane sprawozdanie finansowe i złożyła 
propozycję wyboru biegłego rewidenta oraz złożyła w tej 
kwestii raport Radzie Nadzorczej. Przewodniczący RN, pan 
Günter Korp, należy do Komisji Audytorskiej jako osoba 
dysponująca specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w 
dziedzinie finansów i rachunkowości oraz sprawozdawczości 
(ekspert ds. finansów). Do Komisji Audytorskiej należą ponadto 
zgodnie z regulaminem RN dwaj inni niezależni członkowie 
RN.

W roku obrotowym 2017 odbyły się dwa posiedzenia Komisji 
Audytorskiej. 

Komisja projektowa
Rada Nadzorcza powołała komisję stałą odpowiedzialną za 
kontrolę i akceptację transakcji wymagających zgody według 
przepisów prawa i regulaminu Zarządu, jeżeli łączne koszty 
transakcji nie przekraczają kwoty 50 000 000 EUR (Komisja 
Projektowa). Jeżeli łączne koszty planowanej transakcji 
przekraczają powyższą wartość, do zbadania i akceptacji takich 
transakcji zobowiązana jest cała Rada Nadzorcza. Na czele 
Komisji Projektowej stoi członek RN pan Harald Wengust, a jej 
członkami są ponadto dwaj inni członkowie RN – niezależni 
zgodnie z regulaminem RN.

W roku obrotowym podjęto dwie uchwały w związku z nabyciem 
udziałów mniejszościowych w obiekcie wielofunkcyjnym na 
terenie AIRPORTCITY St. Petersburg.
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Komisja Kadrowa
Rada Nadzorcza powołała komisję stałą odpowiedzialną za 
kwestie personalne między Spółką i Zarządem (wynagrodzenie, 
propozycje dot. objęcia wolnych mandatów członków Zarządu 
oraz planowanie sukcesji). Na czele Komisji Kadrowej stoi 
Przewodniczący RN, pan Günter Korp, a jej członkami są 
ponadto dwaj inni członkowie RN – niezależni zgodnie z 
regulaminem RN. 

ustąpienie Członka Zarządu pana Georga Foliana
i powołanie pana Daniela Foliana na Członka Zarządu
Zastępca Prezesa Zarządu pan Georg Folian z dniem 31 
grudnia 2017 r. ustąpił na własne życzenie z funkcji Członka 
Zarządu Spółki. Komisja Kadrowa Rady Nadzorczej przyjęła 
jego ustąpienie do wiadomości i poinformowała o nim całą 
Radę Nadzorczą. Następnie Komisja Kadrowa nominowała na 
nowego Członka Zarządu ds. finansowych (CFO) z dniem 1 
stycznia 2018 roku pana Daniela Foliana. Rada Nadzorcza w 
pełnym składzie zaakceptowała tę propozycję jednogłośnie. 

Obecnie członkami Zarządu będą panowie Franz Jurkowitsch 
(Prezes Zarządu), Daniel Folian, Florian Petrowsky i Alexander 
Jurkowitsch. Pan Florian Petrowsky przejął od pana Georga 
Foliana zadania w zakresie spraw kadrowych. Pan Franz 
Jurkowitsch przekazał panu Danielowi Folianowi obszar 
„Investor Relations“.

Sprzedaż ośmiu hoteli
W dniu 23 lutego 2017 Warimpex podał do wiadomości 
informację o sprzedaży części swojego portfolio hoteli na rzecz 
tajskiego inwestora U City Public Company Limited (U City). 
Zakończenie transakcji miało miejsce 31 maja 2017. Transakcja 
objęła udziały w ośmiu hotelach, stanowiących 50 % całego 
majątku nieruchomościowego Warimpexu, o wartości 
nieruchomości w wys. 180 mln EUR (nie licząc udziałów UBM 
w tym portfolio). Rada Nadzorcza gruntownie przedyskutowała 
sprzedaż zaproponowaną przez Zarząd i podjęła stosowną 
uchwałę o wyrażeniu zgody na transakcję.

Strategia po sprzedaży części portfolio hoteli
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej we wrześniu 2017 roku 
odbyło się posiedzenie poświęcone zagadnieniom strategicznym. 
Przedmiotem posiedzenia był model biznesowy i główne regiony 
działalności pod względem geograficznym, a dyskusja dotyczyła 
celu nadrzędnego, jakim jest stworzenie równowagi między 
stabilnymi przychodami płynącymi z posiadanych zasobów 
nieruchomości a wzrostem wartości na skutek rozwoju 
projektów i ich sprzedaży. Szczególną uwagę poświęcono 
utrzymaniu struktury bilansu z udziałem kapitału własnego, 
odpowiednim do przyszłych wymagań.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2017 zostały 
zbadane przez Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
m.b.H.. Ostateczny wynik badania nie dał podstaw do 
zastrzeżeń. Spełniono całkowicie przepisy prawa i możliwe 
było wydanie opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, 
propozycja podziału zysku, skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z 
działalności oraz raport w zakresie Ładu Korporacyjnego i 
skonsolidowany raport niefinansowy zostały rozpatrzone 
przez Komisję Audytorską RN na posiedzeniu w dniu 23 
kwietnia 2018 r. w obecności i po przedstawieniu ustnego 
raportu biegłych rewidentów oraz przedłożone RN do 
akceptacji. Rada Nadzorcza zbadała sporządzone przez Zarząd 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, 
propozycję podziału zysku, skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z 
działalności, raport w zakresie Ładu Korporacyjnego, raport 
niefinansowy i zaakceptowała, a tym samym zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe. Komisja Audytorska przekazała 
również Radzie Nadzorczej informację o swojej propozycji 
powołania spółki Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft m.b.H. jako biegłego rewidenta Spółki i Grupy za 
rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2018 r.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi, członkom kadry 
kierowniczej i pracownikom Grupy Warimpex za ich 
zaangażowanie w mijającym roku oraz życzy firmie dalszych 
sukcesów. Szczególne podziękowania Rada kieruje do pana 
Georga Foliana za jego wieloletnią, zaangażowaną pracę. Rada 
cieszy się, że od roku 2018 pozostanie on jednym z głównych 
akcjonariuszy spółki. 

Wiedeń, kwiecień 2018

Günter Korp
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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