SELENA FM S.A.
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

Wrocław, kwiecień 2009 r.

I. Spółka Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2-4,
jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032.
Spółka powstała z przekształcenia spółki Selena FM sp. z o.o. w spółkę
akcyjną, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników
Spółki w dniu 26 września 2007 roku, a zarejestrowanego 31 października 2007
roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 890226440. Czas trwania Spółki
dominującej jest nieoznaczony.
Od 20 maja 2008 r. akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2008 do 31
grudnia 2008 oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia
2007.
II. W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŜy
w wysokości 7 287 tys. zł. co stanowi wzrost o 2 % w stosunku do poprzedniego
roku. Strata netto wyniosła 5 947 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 7 933
tys. zł w roku poprzednim.
Suma bilansowa na koniec 2008 roku wyniosła 197 235 tys. zł wobec 84 839 tys.
zł w roku poprzednim. Największy udział w tej kwocie przypada na aktywa
obrotowe w wysokości 110 484 tys. zł, w których największą wartość stanowią
krótkoterminowe aktywa finansowe (84 038 tys. zł) oraz środki pienięŜne
(22 614 tys. zł). Wartość aktywów trwałych wynosiła na koniec 2008 r. 86 752
tys. zł, główny udział w tej pozycji miały udziały w jednostkach zaleŜnych
w kwocie 76 170 tys. zł.
Majątek ten finansowany jest przede wszystkim przez kapitał własny w kwocie
196 345 tys. zł. Wartość zobowiązań na koniec 2008 r. wynosiła 890 tys. zł.
W 2008 r. najwaŜniejszym wydarzeniem, które istotnie wpłynęło na działalność
Spółki oraz uzyskane przez nią wyniki finansowe było przeprowadzenie w II kw.
2008 r. publicznej emisji akcji. Jej efektem było pozyskanie przez Spółkę kwoty
161 mln zł (po potrąceniu kosztów przeprowadzenia emisji). Zgodnie z
przedstawionymi celami publicznej emisji akcji, środki te przeznaczone zostały na
realizację strategii Grupy Kapitałowej Selena FM zakładającej:
- dalszą dywersyfikację geograficzną rynków zbytu,
- dywersyfikację i poszerzenie portfela oferowanych produktów o nowe grupy
asortymentowe z zakresu produktów chemii budowlanej
- zwiększanie zdolności produkcyjnych zakładów zlokalizowanych w Polsce oraz
stopniowe tworzenie zakładów produkcyjnych za granicą,
- rozwijanie technologii dotychczas oferowanych produktów.
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W najbliŜszym roku obrotowym Spółka będzie wykonywać swoją funkcję jako
ośrodek, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji
strategii rozwoju Grupy Selena. Spółka będzie prowadzić działania zmierzające
do optymalizacji kosztów operacyjnych Grupy, kreowania jednolitej polityki
handlowej i marketingowej Grupy oraz będzie realizować działania mające na
celu promowanie potencjału spółek zaleŜnych. Spółka prowadzić będzie równieŜ
aktywne działania poszerzające ofertę asortymentową i powiększające udziały rynkowe
w drodze akwizycji nowych podmiotów gospodarczych.
III. Wg oceny Spółki do istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń na jakie jest ona
naraŜona moŜna zaliczyć:
- kształtowanie się koniunktury gospodarczej w Polsce i w świecie, które
determinuje uzyskiwane przez poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej Selena
FM wyniki finansowe, wpływa na podejmowanie konkretnych decyzji
inwestycyjnych i biznesowych oraz moŜe wpłynąć na tempo realizacji przyjętej
strategii rozwoju Grupy Selena FM
- ograniczenie dostępności kredytów dla budownictwa implikujące spadek
produkcji budowlanej i tym samym materiałów chemii budowlanej,
- ryzyko zmian regulacji prawnych,
- niestabilność kursów walutowych na rynkach działania spółek Grupy,

IV. Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego za
rok 2008
IV.1 WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ
SELENA FM S.A.
Selena FM S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego
opublikowane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”,
którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie http://www.corpgov.gpw.pl/lad_corp.asp
IV.2. ODSTĄPIENIA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Zarząd Spółki oświadcza, Ŝe w 2008 roku Spółka przestrzegała zasady ładu
korporacyjnego wymienione w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW” za wyjątkiem zasady nr 1 ppkt 7 oraz zasady nr 2 w zakresie działu II
"Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”, a takŜe zasady nr
6 w zakresie działu III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad
nadzorczych". Oświadczenie zarządu Spółki w tej sprawie zamieszczone jest na
stronie www.selenafm.com
W przypadku zasady nr II.1.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową
i zamieszcza na niej: "ppkt 7) „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
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porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz
z odpowiedziami na zadawane pytania" - zasada nie jest i nie będzie stosowana.
W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny czy elektroniczny)
przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń – źródłem takich informacji moŜe być
protokół notarialny z obrad Walnych Zgromadzeń, ale nie zawiera on wszystkich
wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad Walnego
Zgromadzenia. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego
Zgromadzenia decyduje Przewodniczący WZ, kierując się przepisami prawa,
wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi Ŝądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy
Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz
Regulaminu WZ, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane
do protokołów. Zarząd Spółki uznaje, Ŝe takie zasady zapewniają zarówno
transparentność obrad Walnych Zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed
ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie Ŝyczyć sobie
upubliczniania swojego wizerunku i wypowiedzi.
Zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w
języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1."
PowyŜsza zasada nie była w pełni stosowana w roku 2008. Natomiast od
1 stycznia 2009 roku Spółka posiada funkcjonującą anglojęzyczną wersję strony
internetowej.
W części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Dobre praktyki
realizowane przez członków rad nadzorczych Zasada nr III. 6.: „Przynajmniej
dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezaleŜności od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. (…)”
Zasada nie jest stosowana. Z uwagi na fakt, iŜ obecna Rada Nadzorcza liczy
jedynie 5 członków, dla zachowania przez Radę Nadzorczą przymiotu
niezaleŜności wystarczające jest uczestnictwo w niej jednego członka
niezaleŜnego, spełniającego kryterium wskazane w załączniku II do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych
oraz wytyczne zawarte w pkt III. ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW”.
IV.3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ
EMITENTA
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i skuteczność
jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
Mając na uwadze wiarygodność sporządzanych sprawozdań finansowych, Spółka
wdroŜyła i cały czas aktywnie rozwija system kontroli wewnętrznej i zarządzania
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ryzykiem. System ten obejmuje swoim zakresem między innymi następujące
obszary:
- Controlling,
- Księgowość wraz z Sprawozdawczością i Konsolidacją,
- Prognozowanie i analizy finansowe.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonuje
szereg rozwiązań organizacyjnych i procedur oraz wdroŜone zostały standardy
korporacyjne gwarantujące skuteczność prowadzonej kontroli i identyfikację oraz
eliminowanie ryzyk. Wymienić tutaj naleŜy:
- ujednolicenie polityki rachunkowości, zasad sprawozdawczości i ewidencji
księgowej,
- stosowanie usystematyzowanego modelu raportowania finansowego dla potrzeb
zewnętrznych i wewnętrznych,
- jasny podział obowiązków i kompetencji słuŜb finansowych oraz kierownictwa
średniego i wyŜszego szczebla,
- cykliczność i formalizację procesu weryfikacji i aktualizacji załoŜeń budŜetowych
oraz prognoz finansowych,
- poddawanie sprawozdań finansowych przeglądom i badaniom przez
niezaleŜnego biegłego rewidenta.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i
raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy - Wiceprezes Zarządu.
Za organizację prac związanych z przygotowanie rocznych i śródrocznych
sprawozdań finansowych odpowiedzialna jest komórka Sprawozdawczości
Giełdowej, funkcjonująca w dziale Księgowości. Spółka na bieŜąco śledzi zmiany
wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów
sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze
znacznym wyprzedzeniem czasowym.
W trybie miesięcznym, po zamknięciu ksiąg rachunkowych, sporządzany jest
raport zawierający informację zarządczą, która prezentuje kluczowe dane
finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych. Następnie Zarząd
wraz z kadrą kierowniczą analizuje i omawia wyniki Spółki.
Natomiast w cyklach kwartalnych Zarząd Spółki dokonuje weryfikacji rzetelności i
aktualności budŜetów rocznych oraz prognoz krótkoterminowych. W razie
potrzeby wraz z kierownictwem spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
weryfikuje i aktualizuje przyjęte załoŜenia budŜetowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka poddaje swoje
sprawozdania finansowe przeglądowi lub badaniu przez niezaleŜnego biegłego
rewidenta.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, po wcześniejszej
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rekomendacji Zarządu, w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm
audytorskich,
gwarantujących
wysokie
standardy
usług
i wymaganą
niezaleŜność.
Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta
kierownictwu pionu finansowego Spółki oraz Prezesowi Zarządu a następnie
publikowane w raporcie biegłego rewidenta. W ramach badania sprawozdań
finansowych dokonywana jest weryfikacja funkcjonującego systemu kontroli
wewnętrznej. Wyniki, obserwacje oraz rekomendacje dotyczące usprawnień
systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, które zostały zidentyfikowane podczas
audytu sprawozdań finansowych są prezentowane przez biegłego rewidenta
Zarządowi w formie raportu.
IV.4. AKCJONARIUSZE
ZNACZNE PAKIETY AKCJI

POSIADAJĄCY

BEZPOŚREDNIO

LUB

POŚREDNIO

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu spółki następujący
akcjonariusze posiadają akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu:

Rodzaj akcji

Akcjonariusze

liczba
objętych
akcji

Udział w
kapitale
akcyjnym

Udział w
głosach
na WZA

Liczba
głosów

Imienne
uprzywilejowane

Krzysztof Domarecki

4 000 000

17,60%

8 000 000

29,94%

Na okaziciela

Krzysztof Domarecki

5 538 000

24,37%

5 538 000

20,72%

Na okaziciela

Syrius Investments S.a.r.l.

8 050 000

35,43%

8 050 000

30,12%

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne
w stosunku do Spółki. Z akcjami Spółki nie wiąŜą się Ŝadne ograniczenia
dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa
głosu.
IV.5. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ.
Zarząd
Zarząd Emitenta moŜe składać się od jednego do trzech członków, powoływanych
na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada
Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza.
Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją
na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
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wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka
Zarządu łącznie z prokurentem.
We wszystkich umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach
z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na
posiedzeniu członków Zarządu.
Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd
i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
W sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu kaŜdy z członków Zarządu
moŜe prowadzić sprawy Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczających
zwykły zarząd konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. Ponadto Zarząd
podejmuje uchwały na Ŝądanie chociaŜby jednego członka Zarządu. Zarząd
podejmuje uchwały, a w szczególności w sprawach:
1) sprawozdań, wniosków i innych spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i
Walnemu Zgromadzeniu,
2) udzielania prokury,
3) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia
z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub innych
podmiotów uprawnionych stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami
Statutu oraz ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 5 albo 7 członków powoływanych na okres wspólnej
kadencji trwającej 5 lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez
Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne
Zgromadzenie
wskazuje
Przewodniczącego
Rady
Nadzorczej.
Walne
Zgromadzenie moŜe zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania
kadencji, jednakŜe wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady
Nadzorczej w toku kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym
posiedzeniu nowej kadencji. KaŜdy członek Rady Nadzorczej moŜe zostać
wybrany na dalsze kadencje. Członek Rady Nadzorczej moŜe w kaŜdym czasie
złoŜyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie
pisemnej Zarządowi. W przypadku złoŜenia rezygnacji przez członka Rady
Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny
Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu
osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym Ŝe jeŜeli liczebność Rady Nadzorczej
spadnie poniŜej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania
uchwał.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady
Nadzorczej naleŜy w szczególności:
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a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty,
a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników
tych badań oraz sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w
czynnościach, a takŜe wyraŜenie zgody na ustanowienie albo odwołanie
prokurenta,
c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
d) wyraŜanie zgody na inne niŜ z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia
przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę
z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu
świadczy pracę dla Spółki reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej
albo inny członek Rady Nadzorczej upowaŜniony do tego uchwałą Rady – w tym
samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania
bądź dotyczące rozwiązania takich umów,
f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Spółki,
g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
h) wyraŜanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, uŜytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 5 %
wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego
sprawozdania finansowego
i) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak
Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeŜeniem postanowień
ust. 2 lit. e) - wyraŜanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami
powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19
października
2005r.
w
sprawie
informacji
bieŜących
i
okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 z
2005r., poz. 1744) WyraŜenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do
transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w
którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy ,
j) wyraŜanie zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych, z
zastrzeŜeniem wyłączenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 zdanie drugie
k) z zastrzeŜeniem postanowień lit. l) do o), wyraŜanie zgody na zawarcie przez
Spółkę istotnej umowy nie przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
planie finansowym Spółki; przez istotną umowę rozumie się umowę, której
stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej
5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego
sprawozdania finansowego. Przez istotną umowę rozumie się równieŜ dwie lub
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więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką
zaleŜną od takiego podmiotu w okresie krótszym niŜ 12 miesięcy, jeŜeli łączna
wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim,
l) wyraŜanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla własnego lub przyjęcie
(akcept) weksla trasowanego albo udzielenie przez Spółkę poręczenia cywilnoprawnego lub gwarancji, których wartość przekracza kwotę 5 % wartości
kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania
finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
ł) wyraŜenie zgody na zaciągnięcie kredytu, poŜyczki, zawarcie umowy leasingu
bądź innej podobnej umowy słuŜącej finansowaniu działalności Spółki, której
wartość przekracza kwotę 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według
ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego
m) wyraŜenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciąŜenia na
jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza
kwotę 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego
sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych
w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
n) wyraŜenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo
nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków
i trybu nabycia (objęcia) takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem transakcji
kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie
finansowym Spółki,
o) wyraŜenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub
udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu zbycia takich
akcji lub udziałów, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 5 %
wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego
sprawozdania
finansowego
za
wyjątkiem
transakcji
kapitałowych
przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym
Spółki,
p) dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny
swojej pracy,
r) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał
Walnego Zgromadzenia.
IV.6. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA
Do zmiany statutu konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta
bezwzględną większością głosów z uwzględnienie art. 415 §. 3 i art. 416 §.1 ksh.
IV.7. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO
ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH
WYKONYWANIA
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Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem
Walnego Zgromadzenia, które są publicznie dostępne. Walne Zgromadzenie
odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie w terminie określonym
w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poza
akcjonariuszami mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki, a takŜe na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni: dyrektorzy,
kierownicy i inni pracownicy Spółki lub spółek zaleŜnych zaproszeni przez Zarząd
Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów
leŜących w zakresie odpowiedzialności tych osób; eksperci zaproszeni przez
organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku
obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po
wyraŜeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów
– w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad: przedstawiciele
mediów, inne osoby – po wyraŜeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie
rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad
Walnego Zgromadzenia.
Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia, zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz
jego obowiązki, zasady wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz jej obowiązki.
Głosowania na walnych zgromadzeniach są jawne. Tajne głosowanie zarządza
się: przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki, nad
wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki,
w sprawach osobowych, na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych
do głosowania.
Prawa akcjonariuszy
1. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 10% kapitału
zakładowego mają prawo zwołania Walnego Zgromadzenia jeśli bezskutecznie
Ŝądali zwołania Walnego Zgromadzenia i zostali upowaŜnieni przez sąd
rejestrowy do jego zwołania. Sąd wyznacza Przewodniczącego takiego
Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 10% kapitału
zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz ma prawo do otrzymania odpisu sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta
oraz odpisy dokumentów, wskazanych w § 15 ust. 2 pkt a) i pkt p Statutu
Spółki. Są one wydawane akcjonariuszom na ich Ŝądanie, najpóźniej na
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.”
4. Akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
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1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeŜeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
2) Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeŜeli złoŜą w siedzibie
Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia
imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie ze stosownymi przepisami,
stwierdzające liczbę posiadanych akcji;
3) Pełnomocnicy osób wymienionych w pkt 2) i 3) powyŜej.
6. Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania
(Akcjonariuszy lub ich pełnomocników) naleŜy:
1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
2) składanie wniosków;
3) Ŝądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
4) Ŝądanie zaprotokołowania złoŜonego przez siebie sprzeciwu;
5) Ŝądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;
6) zadawanie pytań i Ŝądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu
Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów –
w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad;
7) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień
Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i zasad dobrych praktyk
w spółkach publicznych, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.
7. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
1) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup naleŜy wyłącznie do
Akcjonariuszy,
2) jeden Akcjonariusz moŜe naleŜeć tylko do jednej grupy,
3) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz
liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc
w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
4) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu
Walnego Zgromadzenia,
5) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego grupy,
który przeprowadza wybory,
6) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności
w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na
członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego
Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów
podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie
Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
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8) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład Ŝadnej z oddzielnych grup
dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
8. Akcjonariuszom przysługują pozostałe prawa określone w Kodeksie Spółek
Handlowych.
IV.8. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
SPÓŁKI
W roku 2008 w składzie jednoosobowego Zarządu Spółki nie zaszła Ŝadna
zmiana. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Krzysztof Domarecki.
W dniu 27 lutego 2009 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu
Spółki, w efekcie których od 1 marca 2009 r. Zarząd Selena FM S.A. działa
w składzie:
Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu
Kazimierz Przełomski – Wiceprezes Zarządu
ElŜbieta Agnieszka Szymańska – Członek Zarządu
W roku 2008 w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej Spółki nie zaszła
Ŝadna zmiana. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Olszański,
2) Członek Rady Nadzorczej – Maria Godoś
3) Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Forczek
4) Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Kozłowski
5) Członek Rady Nadzorczej – Anna Kozłowska
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania finansowego skład organów
Spółki przedstawiał się następująco:
Zarząd:
Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu
Kazimierz Przełomski – Wiceprezes Zarządu
ElŜbieta Agnieszka Szymańska – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Jacek Olszański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maria Godoś - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Forczek - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej
Anna Kozłowska - Członek Rady Nadzorczej
W związku z faktem, iŜ Rada Nadzorcza składa się z 5 osób oraz uwzględniając
rozmiar działalności spółki powoływanie w ramach Rady Nadzorczej oddzielnych
komitetów, w tym komitetu audytu nie jest zasadne. Ich zadania wypełniane są
przez Radę kolegialnie.
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Zasady funkcjonowania Zarządu oraz Rady Nadzorczej regulują odpowiednio
Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne na stronie
internetowej Emitenta www.selenafm.com.

V. Spółka nie jest stroną Ŝadnego postępowania sądowego, arbitraŜowego lub
administracyjnego, którego wartość stanowi co najmniej 10 % jej kapitałów
własnych.
VI.1. Podstawowa działalność Spółki jest realizowana poprzez zarządzanie
strategiczne i operacyjne grupą kapitałową, dostarczanie jej podmiotom
zaleŜnym wyspecjalizowanych usług stanowiących uzupełnienie ich podstawowej
działalności, świadczonych wg jednolitych standardów i obejmujących przede
wszystkim: doradztwo strategiczne (w tym prawne), doradztwo finansowe,
doradztwo personalne, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz tworzenie
i realizację strategii sprzedaŜy.
VI.2. SprzedaŜ usług realizowana jest przez Spółkę w całości na rynku krajowym.
W okresie sprawozdawczym nie zaszły Ŝadne zmiany w zakresie rynków
obsługiwanych przez Spółkę.
W okresie objętym raportem Spółka znacząco rozszerzyła zakres wykonywanych
usług, nie zaszły natomiast Ŝadne istotne zmiany w charakterze prowadzonej
przez nią działalności.
Podstawowym źródłem przychodów Spółki są usługi wykonywane na rzecz jej
podmiotów zaleŜnych.
Odbiorcy, których udział w przychodach ze sprzedaŜy Spółki przekracza 10 %:
Selena Co S.A. – podmiot zaleŜny od Selena FM S.A., udział w przychodach
sprzedaŜy 45,1 %
Selena S.A. – podmiot zaleŜny od Selena FM S.A., udział w przychodach
sprzedaŜy 17,2 %
Carina sp. z o.o. - podmiot zaleŜny od Selena FM S.A., udział w przychodach
sprzedaŜy 15,9 %
Orion sp. z o.o. - podmiot zaleŜny od Selena FM S.A., udział w przychodach
sprzedaŜy 14,4 %

ze
ze
ze
ze

Dostawcy, których udział w przychodach ze sprzedaŜy Spółki przekracza 10 %:
Selena Co S.A. – podmiot zaleŜny od Selena FM S.A., udział w przychodach ze
sprzedaŜy 26,3 %
VI.3. W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła znaczące umowy z dwoma
podmiotami zaleŜnymi: Libra sp. z o.o. oraz Selena Co S.A. W obu przypadkach
umowy te dotyczyły zobowiązania się podmiotów zaleŜnych do emisji obligacji,
które w całości były obejmowane przez Selena FM S.A. Termin wykupu obligacji
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został ustalony na 30 czerwca 2009 r. (dla spółki Libra sp. z o.o. ) lub 31 grudnia
2009 r. (dla spółki Selena Co S.A.), a ich procentowanie oparte zostało o poziom
1M WIBOR. Spółka informowała o zawarciu tych umów w raportach bieŜących:
RB 20/2008 z dn. 24.06.2008 r. (w przypadku spółki Libra sp. z o.o.) oraz RB
35/2008 z dn. 20.11.2008 r. (w przypadku spółki Selena Co S.A.).
Poza tymi umowami były zawierane umowy z odbiorcami, waŜne z punktu
widzenia działalności Spółki, ale nie wypełniały one kryterium „znaczącej
umowy”.
W 2008 r. Spółka nie zawierała Ŝadnych umów ubezpieczenia.
Spółka nie posiada informacji o umowach zawartych pomiędzy jej
akcjonariuszami.
VI.4. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Spółki z innymi podmiotami
według stanu na dzień 31.12.2008 r., przedstawiono na schemacie na następnej
stronie. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała Ŝadnych inwestycji
kapitałowych poza swoją grupą jednostek powiązanych.
Wszystkie przeprowadzone inwestycje finansowane były ze środków własnych
Spółki, pochodzących z przeprowadzonej w II kwartale 2008 r. publicznej emisji
akcji.
Część środków uzyskanych z emisji akcji została czasowo ulokowana w postaci
krótkoterminowych lokat bankowych (okresy od 1 dnia do 3 miesięcy). Docelowo
środki te zostaną wykorzystane zgodnie z celami emisji opisanymi w prospekcie
emisyjnym akcji serii C.
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Powiązania organizacyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej Selena
100%

SELENA FM S.A.

SELENA Co. S.A.

Unia Europejska
Polska

Europa Wschodnia
100%

Selena Vostok OOO
(Rosja)

100%

Selena Sever OOO
(Rosja)

100%

Selena Ukraine Ltd
(Ukraina)

100%

Selena CA L.L.P.
(Kazachstan)

99,95%

Orion Sp. z o.o.
100%

Carina Sp. z o.o.
100%

Libra Sp. z o.o.

100%

Tytan EOS Sp. z o.o.
50%
100%

Selena S.A.

50%

Azja Płd.-Wsch. i Bliski Wschód
Sima Sp. z o.o.
Siloxane Sp. z o.o.

Hamil-Selena Co. Ltd
(Korea Południowa)

77,7%

Foshan Chinuri-Selena
Chemical Co. Ltd
(Chiny)

100%

Selena Shanghai Trading Co. Ltd
(Chiny)

100%

Selena Nantong Building
Materials Co., Ltd
(Chiny)

85%

POLYFOAM Yalitim Ltd
(Turcja)

99,5%

Europa Środkowo-Wschodnia
Selena Bohemia s.r.o.
(Czechy)

100%

Selena Hungaria Kft.
(Węgry)

100%

Selena Romania SRL
(Rumunia)

100%

Selena Bulgaria Ltd
(Bułgaria)

100%

UE15+EOG3

30%

40%
Borkan Prefabrik A.S.
(Turcja)

Ameryki
100%

100%

Selena USA Inc.
(USA)

95%

Selena Sulamericana Ltda
(Brazylia)

Selena Italia srl
(Włochy)
50%

FinSelena Oy
(Finlandia)
100%

Selena Deutschland GmbH
(Niemcy)
95%

Neue Hagfa Dr Schenk
(Niemcy)

Legenda:
spółka produkcyjna
spółka produkcyjno - handlowa
spółka handlowa
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VI.5. W 2008 r. pomiędzy Spółką a jej podmiotami zaleŜnymi były zawierane
transakcje, które miały charakter typowy i rutynowy, a ich warunki wynikały
z bieŜącej działalności operacyjnej i zawierane były na warunkach rynkowych.
Zawartych zostało kilka transakcji o charakterze umowy znaczącej – zostały one
opisane w punkcie VI.3. Sprawozdania.
VI.6. W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaciągała ani nie wypowiedziała
umów kredytów lub poŜyczek.
VI.7. W 2008 r. Selena FM S.A. udzieliła 4 poŜyczki spółce zaleŜnej Tytan EOS
sp. z o.o. na łączną kwotę 7 750 000 zł. Wszystkie te poŜyczki udzielone zostały
na okres do 31 grudnia 2010 r. Oprocentowanie kaŜdej poŜyczki jest stałe
i wynosi WIBOR 3M powiększony o 0,5 %. Odsetki będą płatne jednorazowo
w dniu 31 grudnia 2010 roku.
Poza wyŜej opisanymi Spółka nie udzielała w 2008 r. innych poŜyczek.
VI.8. W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała ani teŜ nie otrzymała
Ŝadnych poręczeń i gwarancji.
VI.9. W II kwartale 2008 r. Spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
18 grudnia 2007 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego do kwoty
nie wyŜszej niŜ 1.136.200 zł w drodze publicznej emisji akcji serii C z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie
dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
W dniu 18 kwietnia 2008 r. odbyło się pierwsze notowanie praw do akcji serii C
na rynku podstawowym GPW w Warszawie.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 24 kwietnia 2008 roku podwyŜszenie
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C.
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1.136.200,00 zł i dzieli się
na 22.724.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) kaŜda.
W wyniku emisji 5 000 000 akcji serii C po cenie emisyjnej 33,00 zł za 1 akcję
Spółka uzyskała 165 mln zł.
Środki netto (po potrąceniu kosztów przeprowadzenia emisji) jakie Spółka
pozyskała wyniosły 161 287 tys. zł.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania środki te zostały wykorzystane w
następujący sposób:
A. Akwizycje o podstawowym znaczeniu dla realizacji strategii
rozwoju Grupy:
19,2 mln zł
- nabycie 85 % udziałów w Polyfoam Yalitim (Turcja)
7,4 mln zł

Sprawozdanie Zarządu SELENA FM S.A. za rok 2008

strona 16

- nabycie przez spółkę Tytan EOS przedsiębiorstwa Cerko
oraz majątku produkcyjnego
B. Zwiększenie mocy produkcyjnych:
- budowa zakładu produkcyjnego w Nantong (Chiny)
- rozbudowa zakładu produkcyjnego pian w Nowej Rudzie
Razem poniesione wydatki na cele emisyjne:
Środki na lokatach bankowych
Środki czasowo przekazane do spółek zaleŜnych m.in.
na spłatę kredytów obrotowych i inwestycyjnych

11,8 mln zł
15,8 mln zł
6,7 mln zł
9,1 mln zł
35,0 mln zł
22,4 mln zł
103,9 mln zł

VI.10. Spółka nie publikowała jednostkowej prognozy wyniku na rok 2008.

VI.11. Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma
problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Nie występują Ŝadne zagroŜenia
w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę
zobowiązań.
VI.12. W 2008 r. Spółka nie realizowała Ŝadnych istotnych zadań inwestycyjnych
w majątku rzeczowym.
Były natomiast wykonywane inwestycje kapitałowe wynikające z realizacji celów
emisyjnych przedstawionych w związku z przeprowadzeniem publicznej emisji
akcji serii C. Spółka ocenia jako zadawalające tempo realizacji zamierzeń
inwestycyjnych, których efektem było m.in. przejęcie i włączenie w skład Grupy
Selena FM spółki tureckiej Polyfoam (RB 10/2008 z dn. 5.05.2008 r.) oraz
utworzenie spółek Selena Nantong (RB 32/2008 z dn. 31.10.2008 r.) oraz Tytan
EOS (RB 28/2008 z dn. 16.09.2008 r.).
Środki pozyskane z emisji akcji serii C nie będą wystarczające do sfinansowania
wszystkich celów emisji. Uzupełniającym źródłem finansowania będą środki
własne w postaci wygenerowanej nadwyŜki finansowej (zysku netto i
amortyzacji) oraz środki obce w postaci kredytów bankowych.
VI.13. W 2008 r. najwaŜniejszym wydarzeniem, które istotnie wpłynęło na
działalność Spółki oraz uzyskane przez nią wyniki finansowe było
przeprowadzenie w II kw. 2008 r. publicznej emisji akcji. Jej efektem było
pozyskanie przez Spółkę kwoty 161 mln zł (po potrąceniu kosztów
przeprowadzenia emisji). Do czasu wykorzystania tych środków na realizację
celów emisyjnych są one wykorzystywane m.in. do ograniczenia kosztów
odsetkowych Grupy Selena FM jak teŜ generują przychody finansowe w postaci
odsetek od lokat.
W 2008 roku nie wystąpiły w Spółce Ŝadne inne zdarzenia mające charakter
nietypowy wpływające na wynik finansowy.
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VI.14. Zewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki:
 sytuacja makroekonomiczna otoczenia, w którym działa Spółka,
 zmienność sytuacji na rynku pracy.
Wewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki:
• ukierunkowanie działalności Spółki na świadczenie wyspecjalizowanych
usług na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej,
• zmiany organizacyjne zachodzące w ramach Grupy.
VI.15. W okresie objętym sprawozdaniem nie występowały Ŝadne zmiany
w podstawowych zasadach zarządzania zarówno w Spółce jak i w Grupie
Kapitałowej.
VI.16. Spółka nie zawierała odrębnych umów z osobami zarządzającymi
w zakresie
rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia
z zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny.
VI.17. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, naleŜnych lub
potencjalnie naleŜnych osobom zarządzającym i nadzorującym w 2008 roku
przedstawia się następująco:
Imię i nazwisko

Kwota [PLN]

Osoby zarządzające:
Krzysztof Domarecki

330 000,00

Osoby nadzorujące:
Jacek Olszański

140 950,81

Grzegorz Forczek

6 400,00

Maria Godoś

3 000,00

Anna Kozłowska

4 000,00

Andrzej Kozłowski

5 829,28

z tego:
- za udział
z tego:
- za udział
z tego:
- za udział
z tego:
- za udział
z tego:
- za udział
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w posiedzeniach RN

6 000,00

w posiedzeniach RN

4 000,00

w posiedzeniach RN

3 000,00

w posiedzeniach RN

4 000,00

w posiedzeniach RN

4 000,00
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VI.18. Na dzień 31.12.2008 r. osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę posiadały
następującą liczbę akcji Spółki:

Imię i Nazwisko

Liczba
posiadanych
akcji

Wartość nominalna
posiadanych akcji
[PLN]

Osoby zarządzające:
Krzysztof Domarecki

9 538 000

476 900,00

4 000

200,00

132 000

6 600,00

Osoby nadzorujące:
Anna Kozłowska
Andrzej Kozłowski

Anna Kozłowska posiada 10 udziałów w spółce Orion sp. z o.o. o łącznej wartości
nominalnej 1 000,00 zł
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania stan posiadania akcji i udziałów
przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie uległ zmianie.
VI.19. Spółka nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których
mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy.
VI.20. W 2008 r. w spółce Selena FM S.A. nie występowały programy akcji
pracowniczych.
VI.21. W dniu 18.08.2008 r. została zawarta przez Spółkę umowa z firmą Ernst &
Young Audit sp. z o.o. - podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych, o badanie rocznego i przegląd półrocznego sprawozdania
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Spółki za rok
obrotowy 2008.
Wartość wynagrodzenia naleŜnego za rok obrotowy wynosi:
 za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego - 103 705,67 zł
 za przegląd sprawozdania finansowego - 120 000 zł
Poza ww. umową o badanie i przegląd sprawozdań finansowych nie występują
inne tytuły do wypłaty wynagrodzenia firmie Ernst & Young Audit sp. z o.o.
W 2007 r. badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego przeprowadziła firma Ernst & Young sp. z o.o. za łączną kwotę
102 255,30 zł. Nie było przeprowadzonego przeglądu półrocznych sprawozdań
(jednostkowego i skonsolidowanego) ze względu na brak występowania takiego
wymogu – Spółka nie posiadała w tym czasie statusu podmiotu publicznego.
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W 2007 r. poza umową o badanie sprawozdań finansowych występowały
pomiędzy stronami inne tytuły do wypłaty wynagrodzenia firmie Ernst & Young
Audit sp. z o.o. wynikające z przygotowania sprawozdań Grupy Kapitałowej
Selena za lata 2004 – 2005 i przekształcenia tych sprawozdań do MSSF na
potrzeby prospektu emisyjnego oraz przygotowania części prospektu emisyjnego
Spółki w zakresie historycznych danych finansowych za lata 2004 – 2006
i prognozy finansowej na 2007 r. Łączna wartość tych prac wyniosła 700 000 zł.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
Zarząd Selena FM S.A. oświadcza, Ŝe według jego najlepszej wiedzy roczne
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, Ŝe odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Selena FM S.A. oraz
jej wynik finansowy oraz, Ŝe roczne sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych
zagroŜeń i ryzyka.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd Selena FM S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania
sprawozdań
finansowych,
dokonujący
badania
rocznego
sprawozdania
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten
oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do
wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu
finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Krzysztof Domarecki
Prezes Zarządu
Selena FM S.A.

Kazimierz Przełomski
Wiceprezes Zarządu
Selena FM S.A.
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ElŜbieta A. Szymańska
Członek Zarządu
Selena FM S.A.
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