
 

Tłumaczenie z oryginału sporządzonego w języku angielskim 

SERINUS ENERGY PLC („Spółka”) 

REGULAMIN KOMITETU ds. NOMINACJI 

przyj ęty przez Rad ę na posiedzeniu dnia 3 maja 2018 r. 

Odniesienia do „Komitetu” oznaczaj ą Komitet ds. Nominacji. 

Odniesienia do „Rady” oznaczaj ą radę dyrektorów Spółki. 

Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Rada powołała Komitet i przyjęła niżej określony 
regulamin („Regulamin ”) Komitetu zgodnie z wytycznymi określonymi w Kodeksie Quoted 
Companies Alliance dla małych i średnich spółek publicznych [ang. Quoted Companies Alliance 
Corporate Governance Code for Small and Mid-Sized Quoted Companies] („Kodeks QCA ”)  
w zakresie niezbędnym w ocenie Rady w świetle planowanego przez Spółkę uzyskania statusu 
Spółki Notowanej na AIM [ang. AIM Company] (zgodnie z definicją tego terminu określoną  
w Regulaminie AIM dla Spółek [ang. AIM Rules for Companies] („Regulamin AIM ”) publikowanym 
od czasu do czasu przez London Stock Exchange plc. Zgodnie z poniższym Regulaminem, Rada 
wprowadziła formalne, rygorystyczne i przejrzyste procedury powołania do składu Rady nowych 
dyrektorów. 

Zgodnie z wymogami Kodeksu QCA, spółki powinny przeprowadzić proces (i) weryfikacji 
zrównoważonego składu i skuteczności Rady oraz (ii) określenia umiejętności, jakimi powinna 
dysponować Rada, wraz ze wskazaniem osób, które mogą je w jak najlepszym stopniu zapewnić. 
Komitet zamierza rekomendować wyłącznie osoby dysponujące wystarczającym czasem, by podjąć 
się realizacji zadań i wymogów obowiązujących członków Rady. 

1. Skład Komitetu 

1.1 W skład Komitetu wchodzi nie mniej niż trzech (3) dyrektorów. 

1.2 Prawo uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu przysługuje wyłącznie członkom Komitetu. 
Jednocześnie jednak na posiedzenia Komitetu – w ich całości bądź w części – zapraszane 
mogą być w zależności od potrzeb również inne osoby, takie jak Prezes Zarządu Spółki 
(jeżeli sam nie jest członkiem Komitetu) i doradcy zewnętrzni.  

1.3 Na posiedzeniu konstytucyjnym, zorganizowanym w związku z każdym rocznym walnym 
zgromadzeniem akcjonariuszy Spółki, Rada powołuje członków Komitetu na kolejny rok. 
Jeżeli Rada nie powoła takich członków, osoby będące członkami Komitetu w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym ostatnie roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki 
(jeżeli nadal są dyrektorami Spółki i nadal kwalifikują się do składu Komitetu) uważa się za 
powołane w skład Komitetu na kolejny okres. Rada może w każdej chwili odwołać każdego 
członka Komitetu lub powołać jego następcę, a także powołać w skład Komitetu członka na 
nieobsadzone stanowisko. Rada podejmie ekonomicznie uzasadnione działania w celu 
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zapewnienia, by większość członków Komitetu stanowili niezależni dyrektorzy w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia Krajowego nr 52-110: Komitety Audytu [ang. National Instrument 
52-110 Audit Committees]. 

1.4 Rada powołuje przewodniczącego Komitetu, którym jest Przewodniczący Rady lub niezależny 
dyrektor niewykonawczy („Przewodnicz ący”). Pod nieobecność Przewodniczącego Komitetu 
lub wyznaczonego zastępcy Przewodniczącego Komitetu, pozostali obecni członkowie 
Komitetu wybierają ze swojego grona osobę, która przewodniczy posiedzeniu pod 
warunkiem, że zgodnie z niniejszym Regulaminem taka osoba mogłaby zostać powołana na 
to stanowisko przez Radę. Przewodniczący Rady nie może przewodniczyć posiedzeniom 
Komitetu podczas obrad dotyczących kwestii następstwa na stanowisku przewodniczącego. 

2. Sekretarz Komitetu 

2.1 Zadania Sekretarza Komitetu („Sekretarz ”) pełni Sekretarz Spółki (lub osoba wskazana 
przez Sekretarza Spółki). 

3. Kworum 

3.1 Kworum niezbędne do prowadzenia obrad Komitetu stanowi dwóch (2) członków.  
Na prawidłowo zwołanym posiedzeniu, na którym jest kworum, Komitet jest zdolny  
do wykonywania swoich praw, uprawnień i zadań powierzonych mu bądź mu przysługujących. 

4. Prawo głosu 

4.1 Każdemu członkowi Komitetu przysługuje jeden głos w sprawach będących przedmiotem 
obrad Komitetu. Członkowie Komitetu mogą oddać swój głos wyłącznie w przypadku udziału 
w posiedzeniu Komitetu osobiście lub poprzez tele- czy wideokonferencję. 

4.2 W przypadku, gdy sprawa będąca przedmiotem obrad Komitetu dotyczy osobiście członka 
Komitetu bezpośrednio lub pośrednio, taki członek Komitetu nie może brać udziału  
w głosowaniu w takiej sprawie na posiedzeniu Komitetu. 

4.3 W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu 
Komitetu z wyjątkiem sytuacji, które dotyczą go osobiście. 

5. Częstotliwo ść posiedze ń Komitetu 

5.1 Komitet odbywa posiedzenia co najmniej raz do roku, a także w innych terminach 
wyznaczonych przez Przewodniczącego Komitetu. 

6. Zawiadomienie o posiedzeniu 

6.1 Posiedzenia Komitetu zwołuje Sekretarz Komitetu na żądanie Przewodniczącego Komitetu. 



 

3 
Tłumaczenie z oryginału sporządzonego w języku angielskim 

6.2 Jeżeli nie ustalono inaczej, zawiadomienie o każdym posiedzeniu określające miejsce, dzień 
i godzinę posiedzenia oraz porządek obrad posiedzenia przekazuje się każdemu z członków 
Komitetu oraz innym osobom mającym uczestniczyć w posiedzeniu nie później niż pięć (5) 
dni roboczych przed terminem posiedzenia Komitetu. Dodatkowe dokumenty przesyła się 
członkom Komitetu lub odpowiednio innym uczestnikom posiedzenia w tym samym terminie. 

7. Protokół 

7.1 Sekretarz Komitetu sporządza protokół z posiedzenia wraz z uchwałami podjętymi  
na posiedzeniu Komitetu oraz imieniem i nazwiskiem każdego z uczestników. 

7.2 Protokół z posiedzenia Komitetu przekazuje się bezzwłocznie drogą obiegową wszystkim 
członkom Komitetu oraz – po jego zatwierdzeniu – pozostałym członkom Rady, chyba że 
występuje konflikt interesów lub w ocenie Przewodniczącego Komitetu nie byłoby  
to właściwe. 

7.3 Na początku każdego posiedzenia Sekretarz stwierdza, czy występuje konflikt interesu,  
i odpowiednio zaznacza to w protokole. 

8. Roczne walne zgromadzenie 

8.1 Przewodniczący Komitetu bierze udział w rocznym walnym zgromadzeniu Spółki  
i odpowiada na pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Komitetu. 

9. Zadania 

9.1 W ramach swoich obowiązków realizowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem, Komitet 
działa w sposób, który w dokonanej w dobrej wierze ocenie Komitetu jak najlepiej służy 
interesom całej Spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy. W tym zakresie Komitet uwzględnia 
(między innymi) następujące kwestie: 

(a) możliwe długofalowe konsekwencje wszelkich decyzji, 

(b) interesy pracowników Spółki, 

(c) konieczną dbałość o stosunki biznesowe pomiędzy Spółką a jej dostawcami, 
odbiorcami i innymi stronami, 

(d) wpływ działalności Spółki na społeczność i środowisko naturalne, 

(e) dążenie do utrzymania przez Spółkę dobrego imienia w zakresie wysokich 
standardów działalności gospodarczej oraz 

(f) konieczność sprawiedliwego traktowania akcjonariuszy Spółki. 
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9.2 Zadania Komitetu obejmują: 

(a) regularny przegląd niezbędnej struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, 
wiedzy i doświadczeń) Rady w porównaniu z jej obecną sytuacją oraz zgłaszanie 
Radzie rekomendacji w zakresie wszelkich zmian, 

(b) kompleksowe planowanie sukcesji na stanowiskach dyrektorów i innych członków 
wyższego kierownictwa w ramach pracy Komitetu przy uwzględnieniu wyzwań  
i możliwości, przed jakimi stoi Spółka, a także umiejętności i wiedzy, którą w związku 
z tym będzie musiała w przyszłości dysponować Rada, 

(c) odpowiedzialność w zakresie wskazania i nominowania do zatwierdzenia przez Radę 
kandydatów na nieobsadzone stanowiska, 

(d) przed powołaniem kandydata przez Radę – ocena umiejętności, wiedzy, 
różnorodności i doświadczeń członków Rady, oraz w świetle takiej oceny 
przygotowanie opisu roli i możliwości wymaganych od kandydata na konkretne 
stanowisko. Wskazując odpowiednich kandydatów, Komitet: 

(i) korzysta z publicznych ogłoszeń lub usług doradców zewnętrznych 
ułatwiających takie poszukiwania, 

(ii) uwzględnia kandydatów z szerokiej grupy osób o różnym profilu, 

(iii) rozważa kandydatów pod kątem merytorycznym i na podstawie obiektywnych 
kryteriów, jednocześnie zapewniając, by osoba powołana mogła przeznaczyć 
na pełnienie stanowiska dość czasu oraz 

(iv) uwzględnia kwalifikacje i doświadczenia każdego z kandydatów mając  
na względzie potrzeby Rady oraz wkład, jaki osoba powołana może wnieść 
do Rady. Komitet w jak najszerszym zakresie dąży do zapewnienia 
reprezentacji różnych regionów, zawodów i płci,  

(e) w przypadku powołania Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu Spółki, Komitet 
powinien sporządzić opis stanowiska wraz z wymaganym zaangażowaniem 
czasowym. Przed powołaniem Rada powinna zostać poinformowana o innym 
istotnym zaangażowaniu proponowanego kandydata, a ponadto Rada powinna być 
na bieżąco informowana o zmianach w zakresie zaangażowania powołanej osoby,  

(f) przed powołaniem dyrektora, proponowany kandydat powinien zgłosić swoje 
uczestnictwo w innych podmiotach, które może prowadzić do powstania konfliktu 
interesów, a także zobowiązany jest on na bieżącą zgłaszać późniejsze uczestnictwo 
w innych podmiotach, które może prowadzić do powstania konfliktu interesów, 
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(g) weryfikacja potrzeb Spółki w zakresie członków jej organów, zarówno wykonawczych 
jak i niewykonawczych, w celu zapewnienia Spółce stałej zdolności do skutecznego 
konkurowania na rynku, 

(h) pozyskiwanie na bieżąco pełnych informacji w kwestiach strategicznych i w sprawie 
zmian wpływających na działalność Spółki i funkcjonowanie rynku, na którym działa 
Spółka, 

(i) doroczna weryfikacja niezbędnego czasu zaangażowania dyrektorów 
niewykonawczych oraz weryfikacja sprawowanej przez każdego dyrektora liczby 
stanowisk dyrektorskich w podmiotach zewnętrznych. W ocenie czasu poświęcanego 
przez dyrektorów nie wykonawczych na pełnienie obowiązków stosuje się ocenę 
wyników, 

(j) zapewnienie przekazania dyrektorom niewykonawczym z chwilą ich powołania  
do Rady oficjalnego pisma z powołaniem, wyraźnie określającego oczekiwania pod 
kątem ich czasu zaangażowania, udziału w Komitecie i pracy poza posiedzeniami 
Rady, a ponadto prowadzenie współpracy i utrzymywanie kontaktów z pozostałymi 
Komitetami Rady w niezbędnym zakresie, 

(k) omawianie kwestii zleconych przez Radę, 

(l) uwzględnienie i odpowiednie zatwierdzenie sytuacyjnych konfliktów interesu 
dotyczących dyrektorów i potencjalnych dyrektorów, 

(m) weryfikacja przynajmniej raz do roku zgłaszanych Spółce potencjalnych konfliktów 
interesu dotyczących dyrektorów oraz opracowanie odpowiednich procesów 
zarządzania takimi konfliktami interesu w przypadku, gdy w ocenie Spółki jest  
to niezbędne, 

(n) bieżące działania służące minimalizacji występującego w Komitecie ryzyka konfliktu 
interesu, które mogłoby powodować wrażenie niedopuszczalnego wpływu, 

(o) wsparcie Przewodniczącego Rady w realizacji dorocznego procesu oceny łącznych  
i indywidualnych wyników i skuteczności Rady i jej komitetów, w tym uwzględnienie 
umiejętności, doświadczeń, niezależności i wiedzy w Spółce, różnorodności, w tym 
pod kątem płci, funkcjonowania Rady jako całości oraz innych czynników istotnych 
dla skuteczności Rady. 

9.3 Komitet przekazuje Radzie rekomendacje dotyczące: 

(a) opracowania planów sukcesji w przypadku dyrektorów wykonawczych  
i niewykonawczych, a w szczególności kluczowych ról Przewodniczącego Rady  
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i Prezesa Zarządu Spółki, a w takim przypadku rekomendacje omawia się  
na posiedzeniu Rady w jej pełnym składzie, 

(b) odpowiednich kandydatów do roli wyższego rangą niezależnego dyrektora, 

(c) składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w porozumieniu  
z Przewodniczącymi tych komitetów, 

(d) ponownego powołania dyrektora niewykonawczego po wygaśnięciu jego kadencji  
z odpowiednim uwzględnieniem jego wyników i zdolności dalszego wnoszenia 
wkładu w prace Rady w świetle niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, 

(e) dalszego pełnienia stanowiska (bądź też nie) przez dyrektora kończącego 70 lat  
w zakresie wymaganym zgodnie ze Statutem Spółki,  

(f) ponownego wyboru dyrektora przez akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami 
Statutu Spółki dotyczącymi „odejścia w ramach rotacji” z odpowiednim 
uwzględnieniem jego wyników i zdolności dalszego wnoszenia wkładu w prace Rady 
w świetle niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz konieczności 
stopniowej wymiany składu Rady (w szczególności w przypadku dyrektorów 
ponownie wybranych na kadencję dłuższą niż sześć (6) lat), 

(g) kwestii bieżących związanych z dalszym pełnieniem stanowiska przez danego 
dyrektora, w tym zawieszeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pomiędzy 
dyrektorem wykonawczym a Spółką zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 
danej umowy o pracę oraz 

(h) powołania dyrektora na stanowisko wykonawcze lub na inne stanowisko. 

Obowi ązki sprawozdawcze 

9.4 Przewodniczący Komitetu składa Radzie oficjalne sprawozdania z prac Komitetu po każdym 
posiedzeniu Komitetu, obejmujące wszystkie kwestie leżące w zakresie obowiązków i zadań 
Komitetu. 

9.5 Komitet przedkłada Radzie rekomendacje, które w jego ocenie są właściwe w danym 
obszarze jego kompetencji w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie działań 
bądź wprowadzenie usprawnień. 

9.6 Komitet sporządza sprawozdanie wchodzące w skład rocznego raportu z działalności Spółki 
w zakresie dotyczącym jego działalności, procesu powoływania na stanowiska wraz  
z informacją o korzystaniu z doradztwa podmiotów zewnętrznych lub publicznych ogłoszeń. 
W przypadku korzystania z usług zewnętrznej agencji rekrutacyjnej, należy to wskazać  
w raporcie rocznym wraz z oświadczeniem o ewentualnych jej związkach ze Spółką.  
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Taki raport obejmuje oświadczenie dotyczące prowadzonej przez Radę polityki 
różnorodności, w tym pod kątem płci, a także mierzalnych celów wyznaczonych przez Radę 
w realizacji polityki i postępów w ich osiąganiu. 

9.7 Komitet udostępnia niniejszy Regulamin akcjonariuszom. 

Postanowienia ró żne 

9.8 Komitet odpowiednio uwzględnia przepisy obowiązującego prawa i regulacji, w tym ogólne 
obowiązki dyrektorów określone w postanowieniach Kodeksu QCA oraz wymogi Regulaminu 
AIM. 

9.9 Komitet nie rzadziej niż raz w roku dokonuje weryfikacji swoich wyników, kompetencji  
i Regulaminu w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego funkcjonowania Komitetu, a także 
przekazuje do akceptacji Rady rekomendacje dotyczące niezbędnych w jego ocenie zmian. 
Komitet objęty jest odpowiednim, terminowym programem szkoleń, włączając w to szkolenia 
w postaci programu wstępnego dla nowych członków oraz bieżące szkolenia dla wszystkich 
jego członków. 

9.10 Komitet ma dostęp do odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji jego zadań, w tym 
dostęp do niezbędnego wsparcia ze strony Sekretarza Spółki. 

10. Kompetencje 

10.1 Komitet posiada następujące kompetencje: 

(a) wykonywanie zadań i prowadzenie czynności w zakresie niniejszego Regulaminu, 

(b) uzyskiwanie informacji od członków Rady i pracowników Spółki w zakresie 
niezbędnym do wykonywania zadań Komitetu, przy czym wszyscy tacy pracownicy  
i dyrektorzy będą zobowiązani do współpracy w zakresie zgłaszanych przez Komitet 
żądań, 

(c) pozyskiwanie na koszt Spółki zewnętrznego doradztwa prawnego i innego doradztwa 
zawodowego we wszelkich kwestiach w zakresie Regulaminu Komitetu. 

 

 


