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Oświadcze nie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyj nego

. Wskazanie zasad ladu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca gdzie tekst zbioru

zasad jest publicznie dostępny.

Emitent przyjąjako swój zbiór zasad ładu korporacyjnego własny Statut oraz dokument ,,Dobre praktyki

spółek notowanych na GPW,', które ujęte są jako załącmk nr 1 do Uchwały Nr 12ll |7012007 Rady GieĘ

z dnia 4lipca 2007r. Status spółki oraz treść UchwĄ Nr 12ll |70/2007 Rady GieĘ z dnia 4 |ipca20o7t.

spółka prezenfuje na swojej stronie intemetowej www.coenor.eu

. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad |adu korporacyjnego.

Emitent nie realizuje następujących zasad:

- zasady, k przynajnniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać lcryterium niezależności

podmiotów pozosĘących w istofirym powią3aniu ze spółką bowiem wsryscy członkowie Rady

Nadzorczej są powią2ani z głównym akcjonmiuszem emitenta, tj. Złomrex S.A. w Poraju.

- w ramach Rady Nadzorczej nie dziaĘą wyodrębnione komitety, w t5rm komitet audytorów

. opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontro|i wewnętznej i

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i

skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Za system kontroli wewnętrarej oraz jego skuteczrość w procesie przygotowania sprawozdań finansowych i

raportów okresowych sporządzanych i publikowanych przez emitentów papierów wartościowych

odpowiedzialny jest Zarząd Cognor S.A.

W celu zabezpieczenia prawidłowości, rzetelności i zgodności z obowią.zującymi przepisami sprawozdań

finansowych w Spółce wykorzysĘwane są elementy systemów kontroli wewnętrzrej i zarządzania

ryzykiem. System kontroli wewnętrznej opiera się na:

- RegulaminieorganizacyjnymSpółki

- PolĘce rachunkowości

- Zntegrowanym Systemie InformaĘczrym klasy ERP
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Eliminacja ry4lk związanYch z procesem sporządzania sprawozdania finansowego roztoŻona jest pomiędzy:

- Zarząd, którego zadaniem jest pełna identyfikacja ryzyk i przyjęcie polityki rachunkowości stosowanej

w spółce,

- Zintegrowany System InformaĘczny klasy ERP pozwalający na kontrolę Wewnętrzną w zakresie

działalności oddziałów i prawidłowości zaewidencjonowania procesów gospodarczo-finansowych,

występujących w Spótce. Bezpieczeństwo eksploatacji systemu zapewnia odpowiednia struktura

uprawnień do poszczególnych transakcji, przydzie|onych poszczególnym uĄtkownikom,

- Dział finansowo-księgowy nadzorowany przez Głownego Księgowego

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze

stosowanej przez spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Za poprawność

prowadzenia ksiąg rachunkowych w zgodnoŚci z przepisami prawa i prryjętą przez spółkę po|ityką

rachunkowoŚci jak równieŻ za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy.

Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki opiera się na danych

pochodzących z Księgi Głównej. Zarząd Spółki po zamknięciu każdego miesiąca księgowego ana|izuje

wspólnie wyniki finansowe Spółki w porównaniu do zatoŻeń budŹetowych. Sprawozdania finansowe

okresowe, póhoczne i roczne zatvvięrdzane sąprzęzZarząd Spółki.

W Spółce stosowana jest zasada niezaleŻnego badania publikowanej sprawozdawczości finansowej

póhocmej i rocznej przez niezalęznego audyora. Wnioski z przeglądu lub badania przedstawione są

Zarządowi Spółki po zakończeniu przeglądu lub badania a za|ecenia wynikające z przeglądu procedur

zarządzania ryzykiem i mechanimtów kontroli wewnętrznej są stopniowo wdrażane. Spółka stale

monitoruje istotne czynniki ryzryka prawnego, podatkowego' gospodarczego, operacyjnego, ię., które mogą

mieć wpĘw na kierunki działalności Spółki.

Ponadto okresowe sprawozdania kwartalne podlegają przeglądowi bez względu na to czy obowiązek

przeglądu lub badania wynika z przepisów prawa. Przeg|ądowi podlega w szczególności adekwatność

danych finansowych or aZ zakr es koniecznych uj awnie ń.

opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności

prawo do podjęcia decyzji o emisji |ub wykupie akcji

Członków Zarządu Emitenta stosownie do postanowień Statutu Spółki powołuje i odwofuje Rada

Nadzorcza. Kwestie związane z podejmowaniem decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji są zawsze

regulowane przez Wa|ne Zgromadzenie Emitenta i Zarząd Zawsze związany jest postanowieniami Statutu i

uchwałami walnego Zgromadzenia. 
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. Opis zasad zmiany statutu |ub umowie spółki Emitenta

Zmiany Statufu Emitenta mogą być dokonywane wyłącmie wg zasad,wynikających wprost z Kodeksu
Spółek Handlowych lub Statutu Emitenta.

l Sposób działania Wa|nego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy
i sposobu ich wykonywania, w szczegó|ności zasady wynikające z regu|aminu wa|nego zgromadzenia

Walne Zgromadzenię Emitenta działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz
regulamin Walnego Zgromadzenia, którego postanowienia nie odbiegają od powszechnie obowią4jących
przepisów prawa (ksh). Wsrystkie maczące transakcje są przekazywane do publicmej wiadomości
systemem raportów bieżących.

Dariusz Maszczyk

Członek Zaządu
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Katowice, dnia 30 kwietnia 2010 r.

Krzysztof Walarowski


