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Sprawozdanie Rady Nadzorczej

informacje ogólne
Rada Nadzorcza Warimpex Finanz- und Beteiligungs Ak-
tiengesellschaft podczas regularnych posiedzeń oraz w for-
mie pisemnych i ustnych sprawozdań była na bieżąco i wy-
czerpująco informowana przez Zarząd o ważnych 
zdarzeniach gospodarczych, przebiegu działalności oraz o 
sytuacji ekonomicznej i finansowej Grupy i jej spółek w roku 
obrotowym 2019, a także prawidłowo wypełniała wszystkie 
należące do niej z mocy ustawy, statutu spółki i regulaminu 
Rady Nadzorczej obowiązki i funkcje kontrolne. W szczegól-
ności Rada Nadzorcza nadzorowała Zarząd w zakresie kiero-
wania przedsiębiorstwem i nabrała przekonania o prawidło-
wości jego działań zarządczych. Ponadto Przewodniczący 
Rady Nadzorczej regularnie kontaktował się z Prezesem Za-
rządu i jego zastępcą, aby wspólnie oceniać i omawiać przede 
wszystkim kwestie związane ze strategią, rozwojem działal-
ności w przyszłości i zarządzaniem ryzykiem w przedsiębior-
stwie oraz dokonywać w tym zakresie uzgodnień. Jedną z 
istotnych kwestii poruszanych na posiedzeniach Rady Nad-
zorczej były w szczególności zmiany gospodarcze i struktu-
ralne zachodzące w Rosji i w Europie Środkowej i Wschod-
niej oraz prośba o sprawne i kompleksowe raportowanie 
Radzie Nadzorczej, a także tocząca się w związku z tym dys-
kusja na temat wynikających z tej sytuacji szans i zagrożeń. 
Równie często tematem posiedzeń były zmiany w przycho-
dach ze sprzedaży i osiąganych wynikach, analiza płynności 
oraz sytuacja finansowa spółki.

Spółka uznała zarówno austriacki Kodeks Ładu Korporacyj-
nego, jak również polski kodeks „Dobre Praktyki Spółek Noto-
wanych na GPW 2016“. Rada Nadzorcza przyjęła określone w 
tych dokumentach kompetencje i zakres odpowiedzialności w 
kontekście kontynuacji i dalszego rozwoju odpowiedzialnego i 
zrównoważonego kierowania przedsiębiorstwem. Statut 
Spółki oraz regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej są dostoso-
wywane do zmian, jeśli wystąpi taka konieczność. Odchylenia 
od pojedynczych zasad ładu korporacyjnego związane są ze 
strukturą firmy lub dotyczą polskich zasad, które nie są speł-
niane w związku z kierowaniem się w pierwszej kolejności re-
gułami austriackimi. 

W roku obrotowym 2019 odbyło się w sumie pięć posiedzeń 
RN, podczas których podjęto niezbędne uchwały. Wszyscy 
członkowie RN spełniali wymogi w zakresie minimalnej obec-
ności. Ponadto w ramach procedury głosowania pisemnego 
podjęto uchwałę dotyczącą sprzedaży hotelu Dvorak. Uchwała 
podjęta w głosowaniu pisemnym była ponownie wyjaśniana i 
omawiana na kolejnym posiedzeniu RN. Transakcje wymaga-
jące zgody, o których mowa w § 95 ust. 5 AktG, taką zgodę 
uzyskały.

Komisje
Rada Nadzorcza wybrała spośród swoich członków trzy komi-
sje stałe, tj. Komisję Audytorską, Komisję Projektową i Komi-
sję Kadrową. Nie utworzono odrębnej Komisji Strategicznej; 
agendy w tym zakresie określa Rada Nadzorcza w pełnym skła-
dzie. Członkowie Komisji wybierani są odpowiednio na okres 
swojej kadencji jako członkowie Rady Nadzorczej. Każda Ko-
misja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i 
jego zastępcę. W razie potrzeby możliwe jest stworzenie 
składu komisji adhoc. Uchwały podjęte w komisjach były po-
nownie wyjaśniane i szczegółowo omawiane na kolejnych po-
siedzeniach RN.

Komisja audytorska
Rada Nadzorcza powołała zgodnie z przepisami prawa i regu-
laminem RN komisję stałą w celu kontroli i przygotowania za-
twierdzenia (skonsolidowanego) sprawozdania finansowego, 
propozycji podziału zysku i sprawozdania Zarządu z działalno-
ści Spółki i Grupy (Komisja Audytorska). Komisja Audytorska, 
poza innymi obowiązkami, które nakłada na nią ustawa o spół-
kach akcyjnych, zbadała także skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe z pomocą biegłego rewidenta odpowiedzialnego za 
badanie na podstawie udzielonego zlecenia i złożyła propozy-
cję wyboru biegłego rewidenta oraz złożyła w tej kwestii raport 
Radzie Nadzorczej. Przewodniczący RN, pan Günter Korp, 
należy do Komisji Audytorskiej jako osoba dysponująca specja-
listyczną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów i ra-
chunkowości oraz sprawozdawczości (ekspert ds. finansów). 
Do Komisji Audytorskiej należą ponadto zgodnie z regulami-
nem RN dwaj inni niezależni członkowie RN.

W roku obrotowym 2019 odbyły się dwa posiedzenia Komisji 
Audytorskiej. 

Komisja projektowa
Rada Nadzorcza zgodnie z regulaminem powołała komisję 
stałą odpowiedzialną za kontrolę i akceptację transakcji wyma-
gających zgody, o której mowa w § 95 ust. 5 AktG i w regula-
minie 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 2019 Komisja Projektowa w ramach pro-
cedury głosowania pisemnego podjęła uchwałę dotyczącą fi-
nansowania budowy parkingu na terenie AIRPORTCITY St. 
Petersburg.
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dniu 20 kwietnia 2020 r. w obecności i po przedstawieniu ob-
szernego ustnego raportu biegłych rewidentów oraz przedło-
żone RN do akceptacji. Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie 
finansowe, sprawozdanie z działalności, skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozda-
niem z działalności oraz raport w zakresie Ładu Korporacyj-
nego i raport niefinansowy i zaakceptowała, a tym samym 
zatwierdziła sprawozdanie finansowe. Komisja Audytorska 
przekazała również Radzie Nadzorczej informację o swojej 
propozycji powołania spółki Ernst & Young Wirtschaft-
sprüfungsgesellschaft m.b.H. jako biegłego rewidenta Spółki i 
Grupy za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi, członkom kadry kierow-
niczej i pracownikom Grupy Warimpex za ich zaangażowanie 
w mijającym roku. Rada Nadzorcza jest przekonana, że z po-
mocą doświadczonego Zarządu i sprawdzonego zespołu 
Spółka jest dobrze przygotowana na daleko idące przemiany w 
globalnej gospodarce, spowodowane pandemią COVID-19, 
których skutki trudno w tej chwili ostatecznie przewidzieć i 
życzy firmie dalszych sukcesów. 

Wiedeń, kwiecień 2020

Günter Korp
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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Komisja Kadrowa
Rada Nadzorcza zgodnie z regulaminem RN 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. 

W roku 2019 odbyło się jedno posiedzenie Komisji Kadrowej 
dotyczące ponownego powołania Członków Zarządu w oso-
bach dr Franza Jurkowitscha i dr Alexandra Jurkowitscha.

emisja nowej obligacji 
Powołana adhoc w związku z emisją nowej obligacji komisja 
RN zatwierdziła emisję obligacji o wartości 7,0 mln EUR.

Nabycie akcji własnych
Zarząd Spółki podjął uchwałę, z zastrzeżeniem udzielenia 
zgody przez Radę Nadzorczą, o skorzystaniu z przysługują-
cego mu prawa do nabywania własnych akcji i przeprowadze-
niu wykupu akcji własnych bez określania celu nabycia zgod-
nie z § 65 ust. 1 pkt. 8 AktG (program wykupu własnych 
akcji). Na posiedzeniu w dniu 23.09.2019 Rada Nadzorcza 
szczegółowo przedyskutowała program wykupu własnych ak-
cji i na podstawie odrębnej uchwały podjętej tego samego 
dnia wyraziła zgodę na jego realizację. Program skupu wła-
snych akcji rozpoczął się 1 października 2019 i będzie trwał 
prawdopodobnie do 31 sierpnia 2020 roku. Maksymalna 
liczba akcji własnych do wykupu wynosi 1 000 000 sztuk. Wi-
dełki ceny nabycia ustalono na maks. 30 % poniżej i maks. 10 
% powyżej średniego, nieważonego giełdowego kursu za-
mknięcia z 10 dni giełdowych na Giełdzie Wiedeńskiej po-
przedzających wykup. Do dnia 31 grudnia 2019 skupiono w 
sumie 594 977 akcji po średnim kursie 1,59 EUR. 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i skon-
solidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2019 zostały 
zbadane przez Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
m.b.H.. Ostateczny wynik badania nie dał podstaw do zastrze-
żeń. Spełniono całkowicie przepisy prawa i możliwe było wy-
danie opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, skonso-
lidowane 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 
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