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Ornowienie podstawowych wielkoSci ekonomiczno finansowych (...) (cd

2.

-

franczyzowych
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xd2. Omowienie podstawowych wielkoSci ekonomiczno-finansowych

W 2013 roku Grupy Kapitatowa CCC S.A osiogneta przychody ze sprzeda2y w wysokoki
1.643.139 tys. PLN (+24.7% rdr). Przychody ze sprzedaky detalicznej wyniosty 1.565.855 tys. PLN

wobec 1.265.852 tys. PLN w roku 2012 (+23,7% rdr). W tym samym przychody ze sprzeda2y
franczyzowej i innej (hurt) wyniosty 77.284 tys. PLN (+49,8% rdr).
d (+23,6% rdr). Stosunek
W omawianym okresie koszty sprzeda2y i zarzqdu wzrosty o 124.5831
kosztOw sprzedaZy i zarzadu do przychodow ze sprzeda2y utrzymat SiQ no poziomie roku 2012,
0,40. Marie zysku brutto na sprzeda2y (50.9%) oraz marZa zysku operacyjnego (10.2%) nieznaczr
zmienity sie w stosunku do roku 2012 (odpow ednio: 51,5%, 10.7%). glownie za sprawq
osiagnietych w pierwszym kwart
Bilans Grupy Kapitalowej CCC S.A. na dzien 31.12.2013 r. po stronie aktywOw i pasywbw zamknql sic
kwoty 1.119.727 tys. PLN. Suma bilansowa wzrosty o 141.613 tys. PLN w stosunku do wartoSci z dniA
31.12.2012 r. Na wzrost ten po stronie aktywow trwatych wptynal w gtownej mierze wzrost rzeczowych
ir) zwiazany z rozwojem sieci sprzedaZy. Warta §.c
aktywow trwatych o 42.356 tys. PLN
aktywow obrotowych w omawianym okresie wzrosta o 98.786 tys. PLN (+16,7% rdr). Istotna zmiana 1.0
wzrost wartoSci zapasOw o 63.845 tys. PLN (+16,0% rdr), ktory jest konsekwencjq rozwoju
sprzeda2y. 8rodki pienie2ne j ich ekwiwalenty wzrosty do poziomu 143.736 tys. PLN (18.028 tys. PLN
31.12.2012).
tytutu kred
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—

—
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nicj&
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•.,artoSci
stosunek aktywow obrotowych og
a) wskainik bieiacej plynnoSci
krOtkoterminowych rezerw krotkoterminowych,
..?jszonych
zapasy
b) wskainik szybkiej plynnoSci - stosunek aktywow obrotowych ogb
do zobowiazari krotkoterminowych i rezerw krOtkoterminowych,
Isnego sprzedanych
c) wskainik rotacji zapasow - stosunek Sredniej wielkoSci zapasow do
towarow pornnoZony p.v.ez liczbe dni w okresie.
d) wskainik rotacji naleinoSci - stosunek sredniej wielkoSci nale2nosci z tyt. dostaw i ustug oraz
w okresie
pozostatych nale2noSci do przychodow ze sprzeda2y pomno2ony przez liczbe
ej wskainik rotacji zobowiazati - stosunek aredniej wielkc c. zobowiazan handlowych do kosztOw
sprzedanych toware i ustug pornno2ony przez liczbe dni w okras e.

Tabela 5. Wskainiki 'z3,1-11)

finansowania

2012
(%1

2013
(%)

WielkoSe
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45
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29,88
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89,19
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Zarzqd CCC
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wlasnych do aktywow
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Opis istotnych czynnik6w ryzyka i zagroieri, z okreSleniem, w jakim stopniu SpOlki
Grupy Kapitalowej sq na nie naraione.
W opinii Zai iu nodmiotu d

majg nastgp ,

= go, na dzialalnoS(

=k Grupy Kapitalowej CCC S.A. wptyw

:zynniki:

rewntrzne:

1

Wzmocnienie wiasnej sieci sprzeda2y.W latach 2013-2015 zaplanowany wzrost powierzchni
handlowej Grupy CCC S.A. wyniesie okolo 200 tys. rn2:

•

2013 - 42,3 tys. m2,

•

2014 — 75 tys. m2(przyrost o ponad 30

•

2015 -- 80-95 tys.m2(szacowany przyrost 25-30%)

Dzialania majqce na celu wzrost rozpo; wainoSci i wartoSci marki.Odpowiednie instrumenty
reklamowo-promocyjne, wystr6j salon6w i obecnoSO w presti2owych lokalizacjach. powinny
wptywao na systematyczne polepszanie i umacnianie wizerunku marek nate2qcych do Grupy
Kapitalowej CCC S.A.

Roczne sprawozdanie z dziaialnoSci Grupy Kapitalowej CCC S.A.

Opis istotnych czynnikow ryzyka i zagroien, z okreSleniem, w jakim stopniu Emitent
jest na nie naraiony. (cd.)

ynniki zewnatrzne:
Poziom kursow walutowych. Z uwagi na fakt. it SpOtki Grupy Kapitatowej CCC S.A realizujq
przychody w PLN. EUR, CZK, HUF, HRK a wickszoSa kosztow ponoszq w waiutach obcych,
kursy wymian CZK, HUF HRK. USD i EUR (praktycznie catok importu Grupy denominowan2
jest w walucie USD, EL a duty odsetek kosztOw wynajmu powierzchni w EUR) bacla
wptyw na struktura koszt6w, ewentualnq zmiana trOdel zaopatrzenia oraz wykazywanie ratnic
kursowych w zestawieniu dochodOw calkowitych. Poniewat glOwnym rynkiem
zaopatrzeniowym dla Grupy Kapitatowej CCC S.A. jest rynek chinski, nie bet znaczenia
takte
,aluty chinskiej do glOwnych waiut Swiatowych. Jej aprecjacja mo2k.
-zya want'
u.
koszt6w wywotanych wahaniami kurs6w mote
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ych. Grupa Kapitalowa CCC S.A. jest naratona na ryzyko zmian
zawartymi
kredytowymi. Kredyty to sq oprocentow
)wej opartej o
R lub BLR. Wzrost stop procentowych bae
iconych odseti-redytow.
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jest na ry71, ko finansowania
i ir.f6Cw, W
obuwniczym Grupa Kapitalowa CCC S.A. stosuje in G
zwicks?aoc, .::-,1:,7kcyjnoSa firmy dla kontrahentOw hurtow,
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nc-),ifJ:ura gospodarcza. Grupa Kapitalow
CCC
prowadzi dziatalnoSo
gosi)06
wszystkim na rynku
stqd dla
Grupy :,Iritria jest sila nabywcza konsument6w i ich si ,nosc do iconsurrip
'F'6gorszenie
sytuacje gospodarczej mote mieo negatywny wptyy.,na wyniki dzialain(
• sytuacja
finansowq Grupy. Grupa CCC dziata rowniet na kilku innych rynkach
(Niemcy,
Austria, Chorwacja, Turcja, Slowenia), co czaSciowo
ryzyko znaczqc6 utraty trOdla
przychodOw w przypadku pogorszenia sia sytuacji na jeCnym z podstawowych rynkow.
SezonowoSO sprzedaty i warunki pogodowe. Sprzedat i wartoS, ,,basow uzaletnione sa
Li
popytu (szczyt popytu to wiosna i jesien). Zabuww,
note sknik6wae odloteniern prz,=;:, 1!rentOw decyzji zakupowyc)
skrOcenie,:, SE e:onu
k: zedazy. Czynnikier, ;.:- ozwalajqcym na obnitenie
Gr7y Kapitatowej
COC S.A. na czynniki sezono,,,ve i pogodowe jest posiadanie
wytworczych.
Grupa jest w stanie w szybkim tempie dopasowao produkcja i dis,s1;,JrczyP
towar
zbietny 7 czekiwaniami i aktualnymi warunkami pogodowymi.
Tendencic
modzie i nietrafione kolekcle. Grupa Kapitalowa CCC S.A. narazona jest
na ryzyko zwiqzane z nietrafionymi kolekcjami obuwia. Czynnikiem pozwalajqcym
na ograniczenie tego ryzyka jest wieloletnie doSwiadczenie rynkowe podmiotu dominujqcego,
stata obserwacja trendow w europejskiej i Swiatowej modzie (uczestnictwo
w miadzynarodowych targach mody obuwniczej w m.in. IVIrdiolanie, Gardzie, Dusseldorfie),
Lokalizo7::
nie pozycji na rynku poprzez dynamiczny rozw6j
-,ndlowych. Wzr
sieci
mote sie
ryzykiem nietrafionej lokalizacji saloon, a tak2e
z ograniczona liczba nowych, atrakcyjnych lokalizacji.
Zarzad podmiotu dominujacego Grupy
sprawozdawczym nie wystapity 2adne cz.
znaczacy wptyw na dzialainoSo Grupy.

"tatoT_
i

-; A. informuje, ze w okresie
iietypowym charakterze, majace
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Roczne sprawozdanie z dzialalnoSci Grupy Kapitalowej CCC

Wskazanie postgpowati tocz4cych sig pried sgdem, organem wtaciwym dia
postgpowania arbitraiowego lub organem administracji publicznej.
Spotki Grupy Kapitalowej COn S.A. nie
prze . •
sporu przekraczE
.apitato

strong w postepowaniu sadowym, ktorego wartoSe
ttasnych Grupy.

intormacje o podstawowych produktach, towarach lub ustugach wraz z ich okresleniem
wartosciowym i ilociowym oraz udziatem poszczegolnych produktow, towar6w i ustug
(jeieli sq istotne) albo ich grup w sprzedaiy Grupy ogolem, a takie zmianach w tym
zakresie w danym r oJrotowym.

5,

,.
- zasadnicze obszary:
DziatalnoSo nov:,darcza
.....upy Ka,, ,lowej CCC S.A. obejmuje
sprzedi.--;.; ?et3liczna
r;buwia yl,rzez wiasna i franczyzowa siee (' trybucji,
import towarow z Azji
Kcesoriow i drobnej galanterii odzie2owej,
sprzeda2 detaliczna i hur
wvnajem powierzchni
':eda2 licencji dot. znakow towarowych CCC, BOTI, LASOCKI.
Strukture sprzeda'
poni2sze tabele

przedstawiaja

Kapitalowej CCC S.A. wedfug wartoSci i

2012

2013
KATEGORIA

%

Wolumen

Wartotd

Wolumen

Wartok

w tys. szt

w tys. PLN

w tys. szt.

w tys. PLN

12 580

924 042

56,9%

61,8%

4 046

34k

dzieciece

5 475

224

62,0%

55,E
3 371

272 238

17,7%

22,4%

'4

5 099

189 494

'33

18,3%
Obuv

753 507

10

udzi

24,8%

23,2%

26,8%

15,6%

Raztr ,

22 101

1 495 799

19 045

1 215 239

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

zeda2y Grupy Kapitatowej CCC S.A. dominuje sprzeda2 obuwia damskiego
loSci sprzeda2y obuwia w 2013 roku.

sI;

y Kapitafo,Arc) CCC A.

KATEGORIA
Ubu

Pozostata sprzeda2
Razem
Pozycja ..Pozost
obuwia. a

2013

2012

tys PLN

udziaf °,70

1 495 799

91,0

147 340

9,0

102

1 643 139

100

1 31 "

.: rnoje rn ;
riff odzie

ody ze
refaktur,

tys. PLN
1 215 239
8

udzia;
92,2
7,8
100
)mponeritow do produkcji
powierzchni.
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Roczne sprawozdanie z dzialainoSci Grupy Kapitalowej CCC

6.

Informacje o rynkach zbytu, z uwzglgdnieniem podzialu na rynki krajowe i zagraniczne,
oraz informacje o irOdtach zaopatrzenia w materiafy do produkcji, w towary i ustugi,
z okreSleniem uzale2nienia od jednego lub wiecej odbiorcow i dostawcOw.

roku udzial sprzedaZy detalicznej w sprzedaZy ogotem wynidst 9
(96,1%
w 201:: • oku). Rozwoj wtasnych salonow sprzedaZy jest istotnym czynnikiem I
iajacym
rentownosa dziatalnoSci gospodarczej ze wzgledu na uzyskiwanie wy±szej rnarZy ze sprzec
detalicznej. W przypadku sklepOw franczyzowych podmiot dominujacy realizuje ni2sza mar2e hurts -Strukture sprzedaZy Grupy Kapitatowej CCC S.A. przedstawiono w tabeli 8

W 2013

Tabela 6. Struktura sprzedaiy Grupy Kapitato

kanalow dystrybucyjnych
2012

2013
KATEGORIA

ys. PLN

detalk
zeda2 franc2.y,ow6
inna
Razem

1 565 855

1 265 853

77 284

51 604

1 643 139

udziat 70

tys. PLN

ucl7ipt

100,0

1 317 457

Rysunek 1. Glowne kierunki zaopatrzenia w produkty Grupy Kapitatowej CCC S.A. wartoSa
`trug,tura terytorialna zakupow w 2013

Struktura terytorialna zakupow w 2012

8%
24%

10%
24%

produkcja wfasna
inni

2rocila zaopatrzenia Grupy Kapitatowej CCC S.A. to dostawcy krajowi, wtasna fabryka i import.
Struktura zaopatrzenia (kraj, import) pozostaje na podobnym poziomie. W zale2noSci od warunkaw
ekonomicznych Grupa posiada moZliwoSo szybkiej zmiany zagranicznych irodei zaopatrzenia.
Importowane z ' Chin obuwie pochodzi od kilkudziesieciu producentow.
7,

Info;.:riacje o zawartych umowach znaczqcych dla dziatalr,

Emitentowi umowach zawartych pomiedzy akcjonariuszatn.
ubezpieczenia, wspotpracy lub kooperacji.

Grupy, w tym znanych
spolnikami , umowach

W okresie sprawozdawczym Emitent nie zawierat nowych urnOw znaczacycn, za wyjatkiem umOw
opisanych w punkcie 10 i 12.
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Roczne sprawozdanie z dzialalnoSci Grupy Kapitalowej CCC

Informacje o powiqzaniach organizacyjnych lub kapitalowych Emitenta z innymi
podmiotami oraz okreSlenie jego glOwnych inwestycji krajowych i zagranicznyct
(papiery wartoSciowe, instrumenty finansowe, wartos ci niematerialne i prawne oraz
nieruchomoSci), w tym inwestycji kapitalowych dokonanych poza jego Grupy jednostek
powiqzanych oraz opis metod ich finansowania.
CCC S.A. jest podmiotem dominujacym w Grupie Kapitalowej CCC. Strukt
Kapitalowej CCC S A. przedstawia sie nastepujaco:

janizacyjna Grupy

Tabc 7. lodmioty powiqzane wediug stanu na 31.12.2013 r.
Podmioty zaleine CCC S.A.
..(.•C Factory Sp. zoo.

-

Udziat w kapitale podmiotu %

Warto46 nominalna udzialow
15 036 000 Pi

100

CCC Czech s.r.o.

100

112 600 —

CCC Slovakia s.r o.

100

5 000 E

CCC Hungary Shoes Kft.

100

10 000 000 HUF

CCC Austria Ges. M. b. H.

100

100 000 EUR

100

50 000 TRY

100

50 000 EUR

CCC Hrvatska d.o.o.

100

380 000 HRK

CCC Germany GmbH

100

100 0:

Kontynentalny Fundusz Powierniczy
nr 9.-

100

10 USD

100

20 000 CHF

Ayakkab cilik Ticaret
cv d.o.o.

NG:

9.

iisse

iacje o istotnych transakcja& zawaL
ivH:4 z podmiotami powiqzanymi
oraz informacjami

z

lub jednostke od niego
nii rynkowe, wraz z ich
Ansakcji.

Wedfug wiedzy Emitenta nie zawarto Zadnych wyZej wymienionych transak
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Roczne sprawozdanie z dzialalnoSci

10.

Kapitalowej CCC S.A.

Informacje o zaciqgnigtych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
dotyczqcych kredytOw i poiyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju
i wysokoSci stopy procentowej, waluty i terminu wymagalnoeci.

Spofka
Suisse S.a

(Poiyczkobiorca) w okresie sprawozdawczym zawa
iyczkodawca) nastepujace umowy poiyczki:

iiotem tale

,.1G2

Tabela 8. Umowy poiyczki zawarte w okresie sprawozdawczym

Data zawarcia umowy

Kwota poiyczki

Oprocentowanie*
w skali roku

14 02.2013 r

9 500 tys. PLN

6,0%

Termin wymagamosci

31.

*oprocentowanie state w okresie obowlazywania umowy
W okresie sprawozdawczym SpOlka CCC S.A. podp sala nastepujqce umowy oraz aneksy do umr'i
zwiekszajqcych wartoSC kredytOw:
1/ W
20 lutego 2013 r. SpOlk
:CC S.A. podpisala aneks do umowy kredytowej z
3 marca 2009 roku, zawartej z
--- ndlowym S.A. - siedzibq w Warszawie. PrzedmiotnAry
00 PLN, err-, itowanie wg stawki WIBOR + marca
aneks zwiekszyl kwote kredytu
banku:
';'013
kredytowq z BRE Bankiem
PrzedrniciE-h ,
brotowy w wysokoSci 30 JO 0000
w
WIBOR
Fl
27 M
dnia
2013 r. SpOfka CCC
aneks do umowy krec
14
.:012 roku,
z mBankiem S
Przi drr.,
aneks
zwiekszy:
kredytu do 15 000 000 PLN,
.- 1BOR H
Ay limit
dniu 9 pa±dziernika 2013 r. Sphfka
umowe 0
I
kredytowv = bankiem Polska Kasa Opieki S
W
tank
2_
w formie kredytu w rachunku
.znej kwoty niE I
1..Uu 'LN, oprocentowanie wg stawki WIBOR + marza banku;
Vi ,iniu 25 pa2dziernika 2013 r. SpOlka CCC S.A. podpisafa aneks do umowy
28
nika 2010 roku, zawartej z Powszechnq Kasq OszczednoSci Bank Polski S.A.
Przedmiotowy aneks zwiekszyf kwote kredytu do 100 000 000 PLN, oprocentowanie wg
+ nnar2a
do !!mowy kredytowej
dniu 30 paZW.- i9rnika 2013 r. SpOlka rCC S.A. podpisafa
zi
--.=: •3a 2009
zawartej z Bank r.-:n1 Handlowym S.A. z Hru:Oq w Warszawie.
s
Przedmi-:aneks zwiekszyf kwote kredytu
000 PLN, oprocentowanie wg stawki WIBOR
+ rnar2a
W dniu 2 grudnia 2013 r. SpOfka G <<
odpisai-6
umowy kredytowej z dnia
S.A. z sied-f.t :iv Katowicach. Przedmiotowy
30 stycznia 2009 roku, zawartej z ING Bankier'
aneks zwiekszyl kwote kredytu do 100 000 000 I V, oprocer;,- ,ig stawki WIBOR + mar2a
banku.
-

Pozostafe informacje z
GK CCC za okres 01.0

lieszczone w nocie 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1,12.2013 r.

12

Roczne sprawozdanie z dzialalnoSci Grupy Kapitalowej CCC S.A.

Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym poiyczkach, ze szczegolnym
uwzglednieniem poiyczek udzielonych jednostkom powiazanym Emitenta, z podaniem
co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokoSci stopy procentowej, waluty i terminu
wymagalnoSci.

11.

S A. (PoZyczkodaw

Spolka
poZyczf

naster.

okresie sprawozdawc

Tabela 9. Umowy poZyczki udzielone w okresie sprawozdawczym
Podmiot

Data zawat,-::%,
umowy

OproceriL.wanie
w skp1i 41r>a

Kwota

Termin
wymagalno4ci

;es.m.bt

CCC A

CCC Germany GmbH.

17 0E

CCC Hrvatska d o CC

'ungary Shoes Kft.

CC

Hbutev d o.o.

, s EUR

i 13.1
?_ 00

21.05

s. EUR
0 tys HUF
I

31.12.2,, i4 r.

4.000 tys. TRY

9,0%

31,12.2014 r.

23 07 2013 r

31.000 tys. PLN

Wibor 12M+mara

31,12.2013 r.

Zawodowa ipa
Kolarska

01 07 2013 r.

2.200 tys. PLN

Wibor 1M+marza

28.02.2014 r.

Mie
Pot (

24.05.201
29.05.20'

PLN

Wibor 1M+mara

nieokre§lony

CC L. - hoes Ayakkabicilik
t.
Limited
o.o.s ka.

12.

D

Sportowy

_

i

11

0 tys. EUR

3.

Informacje o udzielonych i otrz:q- r3ry-ch w
i gwarancjach, ze szczegolnym uwzglcdnieniem
jednostkom powiazanym Emitenta.

obrotowym
i gwarancji

;prawozdawczym Spoke CO S.A. tor
, o nastepujqce umowy oraz aneksy do umow
varancji bankowych:
ojacych wartok limitow
'imit
SpOlka CCC Si` oodpisafa um(.
1/ W dniu 9 pa2dziernika 2,- 13
Warszawie.
-_-.ank
kredytowy z Bankiem Polska Kasa = p eki S.A. z siedzibq
ioty nie przekracza!,-Toej
00 000
udzielif SpOlce limitu w formie gwarancli
do Loci'
PLN, oprocentowanie wg stawki WIBOR marZa banku;
CCC S.A. yuul s
s do umowy z dnia 28
dniu 25 pa2dziernika 2013
Polski S.A. z siedzibq w
t1,a 2010 roku, zawartej z Pows:':echnq Kasq Oszczednoc: B
--'„:edmiotowy aneks zwiekszyl kwote limitu na gwarancje H,rikowe do 20 000 000 PLN,
opror,vanie wg stawki WIBOR + marza banku;
rpar ,.."7. 2012 r.
dniu 27 marca 2013 r. Spotka CCC S.A. aneks do umowy z dnia 1 ^
3/
do
zawartej z mBankiem S.A. z siedzibq w Warszawie. Przedmiotowy aneks zwieks.
15 000 000 PLN, oprocentowanie wg stawki WIBOR + irza banku.
4/ W dniu 25.04.2013 r. SpOlka CCC S.A. podpisafa aneks do umowy z dnia 31 marca 2009 r.,
zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibq we Wroclawiu. Przedmiotowy aneks zmienil
okres obowiqzywania limitu do dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz termin wyganiecia umowy, klory upfywa
z dniem 29 kwietnia 2015 r.
Szczegolowe informacje nt. udzielonych i otrzymanych poreczeniach i gwarancjach zaprezentowano
w nocie 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Roczne sprawozdanie z dziatalnoSci Grupy Kapitalowej CCC S.A.

ObjaSnienie roinic pomiedzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym
a wczesniej publikowanymi prognozami wynikow na dany rok.

13.

.

publ kowano prognoz wynikow za 2013 r.
14.

Ocena, wraz z
ze szczegolnym
zobowi4zari,
zamierza podj4t

Azasadnieniem, dotyczqc4 zarzqdzania zasobami finansowynn,
tvzglcdnieniem zdolnosci wywigzywania sig z zaci4gnictych
ewentualnych zagroken I dzialan, jakie Grupa podjqta lub
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

ocenia zdolnoSa wywiqzywania sip Grupy Kapitalowej
W ocenie Zarzqdu realizowany poziom przeplywow
osiqgane wyniki
pozwolq utrzymaa wska2niki plynnoSci na poziomie
prawidlowe funkcjonow::
Grupy Kapitatowej. Ponadto, w celu przeciwdziatank
kuje zewnetrzne 2rOdta pozyskania kapitatu obrotowego.
zagroleniom. Grupa stale dy•
Zarzqd

z zaciqgnip4;;:i

15.

zamierzeri inwestvcvinych, w tym inwestycji kapitatowych,
Ocena,
. ci posialanyGh
z uwzgiQdnieniem mozliwych zmian
w porownaniu do viielkc.),,;
W SITU kturze finansowao fe
CCC S A
(wzrost wartc
zagrolenia, mogqc

Gruf

16.

i.:rawozdaniem nie

nietypowe zdarze .,a

3 istotny wptyw na wynik

Charakterystyka zewnetrznych i wewnctrznych czynnikow istotnych dia rozwoju
przedsiebiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju dziatalnoci Emitenta
co najmniej do korica roku obrotowego nastgpuj4cego po roku obrotowym, za ktory
sporzqdzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym,
z uwzglcdnieniem elementOw strategii rynkowej przez niego voypracowanej,

Zdaniem Emitenta podstawowe czynniki, ktOre beclq mia
y
czasie, to:
- wielkoS6 osiqgniptej sprzedaZy oraz zrealizowanych me.. ,
- dalszy dynamiczny rozwoj sieci handlowej CCC,
- panujqce warunki atmosferyczne,
- poziom kurs6w walutowych.
18.

wtasnymi
nie
r1 nierzen

ipcia inwestvc
ocenie Zar

za
Ocena czynnikow i nietypowych zdarzeri majAcych wptyw na wynik z
rok obrotowy, z okreleniem stopnia wptywu tych czynnikow lub nietypowych ,--rdarzeri
na osiuniety

W okresie
z dzialalnoScl.
17.

•gym

na wyniki osiqgnipte w najbliZszym

Zmiany w podstawowych zasadach zarzgdzania przedsicbiorstwe.
Grupy Kapitalowq.

tF`r

ta i jego

W okresie objptvm sprawozdaniem nie wprowadzono zmian w podstawowych zasadach zarzqdzania
przedsipbiorstw •
Grupy Kapitalowq.
19.

Wszelkie uitiuwy zawarte migdzy Emitentem a osobami zarzqdzajqcymi, przewidujqce
rekompensate w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska
bez wainej przyczyny lub gdy ich odwotanie lub zwolnienie nastgpuje z powodu
potqczenia Emitenta przez przejccie.

Porniedzy Emitentem a osobami zarzqdzajqcymi nie zawarto ww. urnOw.
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20.

Wartosc wynagrodzeri, nagrOd tub korzySci, w tym wynikajgcych z programow
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym prograrriov.
opartych na obligacjach z prawem pierwszeristwa, zamiennych, warrantach
subskrypcyjnych (w pienigdzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wyplaconych,
naleinych lub potencjalnie naleinych, odrebnie dia kaidej z os6b zarzgdzajgcych
i nadzorujqcych Emitenta w przedsigbiorstwie Emitenta,

Wynagrodzenia nsOb zarzadzajacych i nadzorujacych Emitenta, otrz

do 31 grudi
tabele.

13 roku oraz za okres

1 stycznia do 31 grudnia 20

,
ane za okres od 1 stye,-m,
..oku, przedstawiaja poniz

Tabela 10. Wynagrodzenia osob zarzqdzaj.1

Stanowisko/funkcja
Imie nazwisko

kwota brutto
(w PLN)
2013

kwota brutto
(w PLN)
2012

Liczba potencjalnie
naletnych
warrantow
subskrypcyjnych
2013)
,

rezes Zarzadu- Dariusz Mitek

690 000

Wiceprezes Zarzadu - Mariusz
Gnych*
WiceprezEH

-•adu Piotr Nowjalis

Razem

000
50 000

000
728 000

525 000

50 000

1 928 000

1 425 000

100 000

Stanowisko/funkcja
Imie nazwisko

kwota brutto
(w PLN)
2013

kwota brutto
(w PIN)
2012

Przewodniczqcy RN — Henryk Chojnacki

24 OI

24 000

Cztonek — Wc, -

18 000

18 000
18 onn

''enrich

Cztonek

Martyna Kupiecka

18 000

Cztonek

Piotr Nado∎Fki

13 000

18 000
5 000
96 606

91 726

W
czerwca 2TI3 roku
Walne Zgromadzenie Akcj.-,:ariuszy CCC S.A. powolato
Pana
Hosochowicza na Cztonka Rady Nadzorczej. Kadencja Pana Piotra Nadolskiego w Radzie
Nadzorcz,-, ,,fvygasta z dniem 26 czerwca 2013 roku.
W dniu
60/cznia 2012 roku Zarzad CCC S.A. otrzymal inforrnacje od Cztonka Rady Nadzorczer
Pana Pawfa Tamborskiego o rezygnacji z cztonkowstwa w Radzie Nadzorczej.
W dniu 6 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A.
Pana Adama Szczepanika na Cztonka Rady Nadzorczej.
W dniu 21 listopada 2012 roku Zarzad CCC S.A. otrzymat informacje od Cztonka Rady Nadzorczej
Pana Adama Szczepanika o rezygnacji z czlonkowstwa w Radzie Nadzorczej.
W dniu 19 grudnia 2012 roku Nadzwyczajni Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S A. powolato
7 ana Marcina Murawskiego na Cztonka Rad:),Nadzorczej.
soby zarzadzajace i nadzorujace nie pobieiaja z tytulu petnionej funkcji w spotkach GK CCC S.A.
ynagrodzenia innego nie wskazane w tabeli or 12 i 13.
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21.

OkreSlenie lqcznej Iiczby i wartosci nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji
udzialow w jednostkach powiazanych Emitenta, Indqcych w posiadaniu osob
zarzadzajgcych i nadzoruj4cych (dia kaidej osoby oddzielnie).

Kapital zakfadowy Emitenta skfada sip z 38.400.000 akcji:
- 6.650.000 akcji uprzywilejowanych co do gto - 2 glosy z jednej akcji:
- 31 750.000 akcji zwyklych na okaziciela.
VVartoSe nominalna 1 akcii wynosi 0,1 PLN.
Na dzi(
Emi+--4

sporza( iia raportu
sic nastepujacr

Tab

;=1 > ,,iartoSC

>k 2013 w posiadan!,.. osOb zarzadzajacych i nadzorujacych
akcji SpOlki CCC
posiadanych akcj

Stanowisko/funkcja
In* nazwisko
Prezes Zarzadu - Da
Wicepi"pa§redr

22.

ar7qdu
'rniot

czfonkow Zarz4du

Akcje posiadane
przekazania raportu

WartoSo nominalna
w tys Ptis1

iifek*
!sz (,!
fiart

IL,

uxprofi

:ch
tym
in1.-41acje
umowach
_tawartych po dniu
Hfai,sowym), w vvyniku kuirych y;logq w przyszloSc; riastpit zmiany w proporcjach
akcj przez dotych.czasowych akcjonariuszy F

sr
alizowane
-310-2012 funkcjoi.r.ioiii-'i I.
otywacyjn) ,
Tr-ym nie wyf
niniejszc cio r9porfu, oprocz 'owego Programu
EmiteriLri
w Zarzadu, otx-r,nych i przyszlych
!lego adresi..w!r - --,
do obecnych
zyszlych
nie istniej4
umowy nnogace
czlonkOw zarzadow spof ,r zaleZnych oraz kierownictv -- r Sod
w przyszloSci skutkowao zmiana
pr i
Hach pc,siadanych akcji
s/c s. ,zasowych
akcjonariuszv.
zentowano w nocie 1
c
Nanego
Szczegolow informacje nt.
sprawoz
isowego.
W lat, .

, • - je o systemic kr,ritrYill programOw akcji pracowniczych.

23.

312r. urucfror!ii,A- program motywacyjny na lata 2013Decyzja NV) Z CCC S.A. z dnia
yszfych czfonkOw
./ch CzIonkaw Zarzadu, obecnyc
-7.- y do obecnych i ,
a , -461 _
'z-stnicy beda mogli
2k zaleZnych ora
v ctwa SpOfki. W ramach Progra , i!!!
-spy Prawo to bcdzie mop bye 7 :=H17_ovi!ane, jeSli faczny
akcje
E (akcje nowej
,T..Lafowej CCC SA za lata 2013, 2 14, 2015, obliczony
skonsolidowany zysk netto Grbr
z pominicciem kosztow poniesif ,
w zwiazku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego,
wyniesie nie r,iiej nie 620,000 ty,
iotywacyjnego zaprezentowano w nocie 16 skonsolidowanego
SzczegOi
iornacje nt, pi
sprawozdan,,:: !inansowego,
24.

Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawriionym do badania sprawozdari
finansowych.

Informacje zostaty zamieszczone w nocie 28 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Kapitafowej CCC S A. za okres 01.01.2013 ® 31.12.2013 r.
25.

Informacje o wainiejszych osiqgnicciach w dziedzinie badari i rozwoju.

Nie dotyczy,
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26.

Informacje o nabyciu udzialow (akcji) wlasnych, a w szczegolnoSci celu ich nabycia,
Iiczbie i wartosci nominalnej, ze wskazaniem, jakq cz$6 kapitatu zakiadowego
reprezentujR, cenie nabycia oraz cenie sprzedaiy tych udzialow (akcji) w przypadku ich
zbycia.

Grupa Kapitat
wiasnych.
27.

A., w okr

NOZ

nie doko

is akcji

Informacje o posiadanych przez jednostkg oddziatach (zakiadach

Spolka dorninujgca nie posiada oddzialow (zakfadow).

28.

Informacje o instrumentach finansowych.

Spolka dominujaca posiada podpisane umowy dotyczace transakcji
i pochodnych
z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., PKO BP S.A., Pekao S.A i mBankiem. Na dzien bilansowy
Spolka dominujaca nie wykazywala w ksipgach rachunkowych otwartych pozycji na instrum,:H - h
finansowych. Ryzyka na jakie SpOlki sq naraZone w zwiazku w wykorzystywaniem innych ni2
instrumentOw finansowych zostaty opisane w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansow.
Grupy Kapitatowej CCC S.A, za okres 01.01.2013 — . 2.2013 r.

29.

Charakter,
_ truktur iktywow i pasywOw
nsolidowang o bilansu, w tym
z punktu widzenia plynnos,_, Grupy Kapitalowej Emir ta.

Charakterys:,

30.

Wa..;:
Grup,'

.:-uktury aktywow i pasywow skonsolidowanego bilansu Grupa dokonuje w pkt, nr 2.

zdarzenia majgce znaczqcy wptyw na dziatalnoa oraz wyniki finansowe
3!talowej w roku obrotowym lub ktorych wptyw jest mozliwy w nastgonych

W okresie sprawozdawczym nie wystqpity pojedyncze zdarzenia majace znaczacy wptyw na wyniki
finansowe Grupy Kapitalowej w danym roku obrotowym i w latach nastppnych,

31.

Opis struktury glownych lokat kapitalowych lub glownych inwes ji konitalowych
Kapitalowej Emitenta w danym roku obo'
dokonanych w ramach Gri

W okresie sprawozdawczym nie dokonano istotnych lokat (inwestycji) kapitatowych.
32.

'ystyka polityki w za

kierunkOw rozwoju Grupy K.apitatowej Emitenta.

Strategia Grupy Kap
CCC
dalszy dynamiczny wzrost i
udziatu
rynkowego poprzez o organiczny sieci sprzeda2y. Rozwoj odbywae sip bpdzie poprzez
konsekwentne powickszan: sjeci sprzeda2y i otwieranie nowych sklepow zarowno w kraju jak i za
aranica starannie dohr-myrTi pod wzg!pclem spodziewanej zyskownoSci i stopy zwrotu.
ter,ro ekspansji, umacniajqc sip na pozycji zdecydowanego lidera
W 2014 r. Grupa CCC:
w Polsce oraz
--niczne. W latach 2013-2015 Grupa CCC zamierza osiagnao
pozycjp lidera na rynku obuwnicz ,
'uropie Srodkowej i Wschodniej.

Roczne sprawozdanie z dzialalnoSci Grupy Kapitalowej CCC S.A.

33.

Opis organizacji Grupy Kapitalowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegaj4cych
konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitalowej Emitenta wraz
z podaniem ich przyczyn.

CCC S.A. jest podmiotem dominujacym w Grupie Kapitalowej
przedstawia tabela 15.

Dodmioty zaleZne

Tabela 13. Podmioty powi4zane wedtug stanu na 31.12.2013 r.

Podrni..,tv a ez.a e CCC .A

Siedz .t.a/Krai
P,7 ,:vvice,

ovakia s r o.

CC,.. ungary Shoes Kft.

Bratystawa. Slowacja

CCC Shoes Ayakkabicilik
Ticaret

100
100

Budapeszt, Wegry

istria Ges. M. b. H.

Metoda

Polska

Czechy
CC.

w kapta4?
jrninti:

petna
petna

Graz. Austria

100

petna

Istambut. Turcja

100

s is

100

petna

100

petna

100

Aetna

100

petna

100

petna

CCC Obutev d.o.o.
CCC Hrvatska d,o.o.

ior. Stow
b. Chorwacja

Menem.

CC Germany GmbH
Kontynentalny Fundusz
Powierniczv nr 9,
NG2 Suisse

W okresie objgtym sprawozd
n
przedsigbiorstwem oraz Grupy K ,

.-SA
Szwajcaria
-

rowadzono zmian w podstawowych zasadach zarzadzania
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Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujeciu podmiotowym, przedmiotowym
i wartosciowym.
Tabela 14. Istotne pozycje pozabilansowe na dzien 31.12.2013 r. oraz 31.12.2012 r.
POZYCJE POZABILANSOWE GK CCC S.A.

stan na

stan na

(w tys. PLN)

2013-12-31

2012-12-31

I. NALEZNOSCI

31 500

33 800

1. Inne nale2noci

31 500

33 800

1.1. Od pozostatych jednost

z tytutu)

otrzymanych gwarancji i poreczen

31 500

II.ZOBOWIAZANIA

71 730

2. Inne zobowiqzania

71 730

2.1. Na rzecz pozostatych jednc

tytulu

65 538
65 538
ag A00

iwarancje celne
)P7nstale gwaranri,.
lone zabezv.,_ ...la

Gwarancje celne stanowia zabezpieczenie splaty naleznoki celnych w
z prowadzeniem
przez Spbfke skfadOw celnych, a ich termin zapadalnoki przypada na 17.06.201,
Pozostale gwarancje stanowia zabezpieczenie przy zawartych urnowach najm .Jkali. a ich termin
zapadalnoki przypada do 30.09.2016 r.
',Azlelone zabezpieczeni zwiazane sa z uruchomionq w Banku Handlowym Jinja kredytowa Paylink
na rzecz klientOw franczyzpwych oraz poreczeniem kredytow na rzecz spolek zaleZnych. a ich termin
zapadalnoki jest nieokreSlony.
35.

0Swiadczenie ZarzOu jednostki dominuAcej Grupy Kapitalowej CCC S.A.

Zgodnie z § 92 ust. 1 pkt 5,6 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 19.02.2009 r. w sprawie
informacji bieZacych i okresowych przekazywanych przez emitentbw papierdw wartoSciowych oraz
warunkOw uznawania za rownowaZne informacji wymaganych przepisami prawa pahstwa
niebedacego panstwem ozfonkowskim, Zarzqd CCC S.A. oSwiadcza. Ze:
- wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej CCC SA, a takze
dane porownywalne sporzadzone zosta4y zgodnie z obowiazujacymi zasadami rachunkowoki oraz
odzwierciedlaja w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majatkowa finansowa oraz wynik
finansowy Grupy Kapitalowej CCC SA,
- roczne sprawozdanie z dziafalnoki Grupy Kapitalowej CCC SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju.
osiagniea, sytuacji Grupy Kapitalowej CCC SA, w tym opis podstawowych zagroZen i ryzyka,
- podmiot uprawniony do badania sprawozdal' '.nansowych dokonujaoy badania rocznego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej CCC SA zostaf wybrany zgodnie
z przepisami prawa. Ponadto podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujacy badania rocznego
sprawozdania finansowego Grupy spefnili warunki do wydania berstronnej i niezaleznej opini!
o badanym rocznym spra}
daniu finansowym, zgodnie z wiakiwymi przepisam,
i normami zawodowymi.

PODPISY WSZYSTKICH CZLONKOW ZARZADU
ariusz
ariusz Gny

Wiceprezes Zarzadu
Jiceprezes Zarzadu
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0Swiadczenie Zarzqdu Emitenta o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego w Grupie
Kapitatowej CCC S.A. w 2013 roku.

36.

Wskazanie zasad ladu korporacyjnego, ktoremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie
zbioru zasad jest publicznie dostgpny.
mencie „Dobre Praktyki Spolek Notowanych na
Emitent podlega zasadom zawartym w d
GPW" stanowiqcym zalacznik do Uchwah • 19/1307(2012 Rady Giefdy z dnia 21 listopada
2012 r.
Zbior zasad dostppny jest m.in. na stronie internetowej GP
h'tp://www.corp-goy.gpw.pl/assetsilibrarylpolishiregulacje/dobre_ praktyk _

1 _2012.pdf

!zanie zakresu w jakim Emitent odst4pit od postanowieri zbioru zasad ladu
, ,, Iracyjnego oraz wyjasnienie przyczyn tego odstqpienia.
. Emitent nie stosowat zasad zawartych w punkcie 12 rozdzialu I i punkcie 10 rozd::L:-1,:'
..:mitent biorqc pod uwagp konieczr:,
IV „Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na
,1L)v
••::..yjnych i zwiqzane z tym ry2
przeprowadzenia wielu czynnoSci techniczno —
sego
technicznej i prawnej, ktore mogq wplynqa na pr: ::]!Oiowy niezaklOcony porzqdek obr<
:,orad
:wawa, nie zdecydn∎Aial sip na transr
zgromadzenia akcjonariuszy, a tym samym na
.z na zapewnienie
cjonariuszom
zgromadzenia w czasie rzeczywist.i, ,
SrodkOw
elet
w
icy
upowsd
a techn,cz u,o oraz
nia
'nitenta rozy
wprowad7enie go
w Zycie.
Opis glownych cecr
Grupie Kapitatow
wewnetrznej i
ryLjkiem w odniesieniu do prc
finansowych i skonsolidowanych sprawozdai

kontroli
prawozdati

C;(.:37, S A sy-,,,tentr.

ryzykiem
I i. cznoSe funkcjonowania systemu
n u do procesu sporzadzania sprawozdan 1
(.1ci.sz.c:zE:gonych spatkach
/3K
A odpowiedzialny jest Zarzad tych jedft.)si: -k'
przypadku
aW0
nsowych wskazana rola przypada Zarzad,y.,.;
c3Istki dominujacej.
nad procesem sporzqdzani,',
izdan finansowych sprawuje
Wiceprezes Zar2qdu. Za organizacje procesu sporzadzP.r,
ozdari finansowych odpowiada
Giowny Ksiegowy SpOlki, ktOry jednoczeSnie sprawuje nadzc'' nad praw (towym
ewidencjonowaHem operacii aospod-,7yCh w ksiegach rachunkwych
egu
iowym
ryzyk z,rui;po/wala r
W SpOtce
system
arzadu r
kon1H-: , WE
przeciwdzAnie i szybkie
wan,'
tafycl nievawidlowoSci.
sprawozdania firansowe polega badaniu przez organ niezale2ny Ponadto ro
bieglego re
yniki badania ka2dorazowo dofaczane sq do publikowanych raportow.

Za

.
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35. 0Swiadczenie Zarz4du Emitenta o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego w Grupie
Kapitatowej CCC S.A. w 2013 roku (cd.
)

Wskazanie akcjonariuszy spotki dominujacej posiadajacych bezpoSrednio lub poSrednio
znaczne pakiety akcji.

Wykaz akcjor.-96
(zgodnie ze

posiadajacych znaczne pakiety akcji zgodnie z an. 69 Ustawy o ofercie
na dzien przekazania raoortu rocznego):

Akcjonariusz

000

= 79

000

7,84

693

7.08

Leszek Gacz
ING OFE*
Aviva OFE'
*dane pochodza z informacjt

Udziat
w kapitale
zaktadowym
(%)

Liczba
posiadanych
akcji (szt.)

Liczba gtosow
na Walnym
Zgromadzeniu
(szt.)

Udziat w ogolnej
liczbie &sow
na Walnym
Zgromadzeniu

18 1Y

40,1'

6,03
7.05

74451
F

(tywow Funduszu INC •

Akcje
zwyk
na WaInyr. • Zgromad7.E.
CZPCC wska 7anvch

i

Akcjonariusz

yv ten sposob, ze na ka
inujacej.

przypadaja dwa glosy

.22ny od [Dsza

przys
up17,,twVIn
Liczba
posiadanych akcji
uprzywitejowanych
co do glosu (szt.)

Udziat
w kapitale
zaktadowym
(%)

Liczba gtosow
na Walnym
Zgromadzeniu
(szt.)

Udziat w ogolnej
liczbie &sow

na Walnym
Zgromadzeniu
(0/0)

4 750 000

12,37

9 500 000

21,09

1 750 000

4,56

3 500 000

7,77

Udziat w liczbie &sow na Walnym Zgromadzeniu Akcjonai

Luxorofi S.a.ri (Podmiot zaleiny od p.
,za Mitka)

E

36,15%

40,20%

Gaczorek

NG OFE

7,05%

Aviva OFE
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35. 0Swiadczenie Zarzqdu Emitenta o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego w Grupie
Kapitalowej CCC S.A. w 2013 roku (cd.)
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierow wartosciowych, ktore dajq specjalne
uprawnienia kontrolne w spolce Emitenta, wraz z opisem tych uprawnieri.
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych
przekazania raportu rocznego).

Akcjonariusz

-orzywilejowane (zgodnic

Liczba
posiadanych akcji
(szt.)

kr, liAat
kapitale
zaktadowym
(%)

Liczba gtosow
na Walnym
Zgromadzeniu
(szt.)

itanem na dzien

-

Udziat w ogolnej
liczbie glosow
na Walnym
Zgromadzeniu
(%)

•

4 750 000

37

9 500 000

1 750 000

56

3 500 000

21.09

Dario:

Leszek Gaczorek
Lech Chudy

50 000

100 000

Mariusz Gnych

50 000

100 000

Renata Mitek

50 000

100 000

0,22

13 300 000

29,52

n spos6b, Ze

zdg prz

Ei 650 000

kazane
dwa glosy.

akcje

Wskazame •rszelkich o

odrosr ,e wykco• - . rAa prawa glosu w spolce Emitenta.

nie wystep, ,

Og

ovszeikV:hrl!czeri
-

17,?,2

,..rzeosze.nia praw

>nosci papier6w

:tfar,st. cowych Entitc‘r

P■
KC

/0'

os

n:1 spar'
Inych
i tub cz-:

ninujacej przysluguje prawo pierwszenstwa nab: j akcji imiennych
-tr7nrwch do zbycia. W przypadku nie skorzyE
is z tego prawa
wlasnoSci tych akcji wymaga z
y Zarzadu Spolki

1:131
dotyczqcych powolywania i odwotywania °sob zarzqdzajqcych w jednostce
dominujRcej oraz ich uprawnieri, w szczegolnoSci prawo
podkcia decyzji o emisji It
wykupie akcji.
CztonkOw Zarzadu Spc5H-.1 Emiten.a powoluju i
Kompete,-, nje i zasad',''
Z , 1 .! Crc
1) Stat-..:(.1 SpOtki, kt6
,
2) Regu:aminie Zarzadu, k tory jest dostepny
3) Kodeksie SpOlek Handlowych.

Rada Nadzorcza SpOlki Emitenta.
' 4 okreSlone w dokumentach:
(ej Spotki
internetowej Spotki

Emisja nowych akcji mote nastapie po podjec; Jchwaty przez Walne
SpOlki
Emitenta i ftutkuje podwy2szeniem kapitatu za iowego SpOtki. Obowiazt.+ zakresie
emisji nowych akcji i wykupu akcji sa regulacje Kocteksu Spolek Handlowych i przepisy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentOw finansowych do zorganizowanego systernu
obrotu oraz o spotkach publicznych.

Roczne sprawozdanie z dzialalnoSci Grupy Kapitalowej CCC S.A.

35. Ogwiadczenie Zarzgdu Emitenta o stosowaniu zasad tadu korporacyjnego w Grupie
Kapitatowej CCC S.A. w 2013 roku (cd.)
Opis zasad zmiany statutu spOlki Emitenta.

.su
)1ek Handlowych.
W zakresie zmian w statucie stosuje sie odpowiednio przel
Zmiana statutu spotki wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjetej
wiekszoScia 3/4 giosOw i wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego. Rada Nadzorcza Spotki mote,
zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upowaZnieniern. ustalie jednolity tekst
zmienionego statutu lub wprowadzie inne zmiany arakterze redakcyjnym okreSlone
w uchwale Wainego Zgromadzenia.
Uchwala o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wnisu c.. :RS.
SposOb
opis praw akCjOn ''r ftiS7.

'Zcicomadzenia Emitenta i jego zasadnicze uprawnienia oraz
)bu ich wykonywania.

dominujgcej dziala na podstawie udosteonionych przez SpOtke
Walne Zgrornz,emitenta do public;
-:jomoSci m.in. na stronie internetowej Statutu Spotki
i Regulaminu Wainego
_:romadzenia oraz w zakresie nieuregulowanym wskazanymi
Handit-,Aivch
dokumentami Korieksu Spa
onarius—:
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Isca i terminu (dzieri
na stronie

Uprawnienia Walnego Zqromadzenia Akcionariuszy:

sprawami z dziatalnoSci spolki
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale2q poza
i sprawami okreSlonymi w przepisach prawa, z wy!
3bycia i zbycia nieruchomoSci,
uZytkowania wieczystego lub udziatu w nieruchomoSci:
1) Wybor i odwotanie cztonkow Rady Nadzorczej
2) Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
3) Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
4) Ustalanie wysokoSci wynagrodzenia dla cztonkOw Rady Nadzorczej delegowanych
do statego indywidualnego wykonywania nadzoru.
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia okreSlone zostaly w dokumentach:
1) Statucie SpOlki emitenta, ktOry jest dostepny na stronie internetowej Spolk
2) Regulaminie Walnego Zgromadzenia CCC S,A,, ktory jest dostepny n
Spotki
3) Kodeks >pOtek Handlowych
Z uwzg! '
ie 1 „Dobrych Praktyk spolek notowanych na GPW"

einternetowej

Obrady WL:lego Zgromadzenia Akcionariuszy:

1) Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub
osoba przez niego upowa2niona i zarzqdza przeprowadzenie wyborow Przewodniczacego
Walnego Zgromadzenia.
2) Osoba otwierajgca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwtocznego wyboru
Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia, ktory kieruje jego pracami oraz zapewnia
sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesow wszystkich akcjonariuszy.
3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaly jedynie w sprawach objetych porzadkiem obrad.
4) Czlonkowie Rady Nadzorczej i Zarzgclu Spotki oraz biegly rewident powinni, w granicach
swych kompetencji i w zakresie niezbednym dla rozstrzyganych spraw omawianych przez
ikom Zgromadzenia informacji i wyjaSnien dotyczacych
Walne Zgromadzenie,
Soolk i
owany przez notariusza

-
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35. Oswiadczenie Zarzadu Emitenta o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego w Grupie
Kapitalowej CCC S.A. w 2013 roku (cd.)

Glosowanie:
ne glosowanie zarzqdza sie przy
1) Gfosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
wyborach oraz nad wnioskami o odwofanie czfonkby , .rganOw SpOfki, o pociagniecie ich
do odpowiedzialnoSci. jak rawnie2 w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne giosow
zarzqdza sic na 2adanie choeby jednego akcjonanusza lub jego reprezentanta.
2) Walne Zgromadzenie mote dokonae wyboru Komisji Skrutacyjnej, do ktOrej oboe
naleZy czuwanie nad prawidfowym przebiegiem kaZdego giosowani,?: iadzorowanie
knmputerowej (w przypadku gfosowania z wykorzystaniem techniki etektroniczne)f oraz
u alanie wynik6w glosowania i przekazywania ich Przewodniczqcemu W9inegc,
omadzeniu. W
Ana akcja daje prawo do jednego gfosu na Walny
r_1( ,rzywilejowanych serif A, (akcja imienna uprzywilejowal la) jedna akcja daje prawo do dwOch
gfosowania, kt6re nastepnie

4) Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia ogfasza
wnoszone sq do protokofu obrad.
S

i zmiany, Vore
.ia organow
oraz ich kc i,iitetow.
,

A' t.
nim zaszly ■
4cych, nadzcr

ostatniego roku obrotowego, oraz
0h lub administrulasych Emitenta

Zarzad Soofki !ednostki don.'
Zarzqd SpOtki skfada sic z
Rade Nad2(_ruza na czterolo(rik,

miu czfonkOw powo#ywa h i odwotywanych przez

Na dzien
Tudnia 2013 r. sktad
Darius7
Mariusz
ch
W103;..:
Piotr NowjaF
Kompetencje i zasady dziatania Zarzqdu
1) Statucie SpOlki, ktc, ;t dostepny na
2) Regulaminie Zarzadi ,, lory jest dou,
3) Kodeksie SpOlek

sie

►

,co:

Zarzadu
Zarzadu
S.A. zostafy okreSlone w dokumentach:
SOW'
iternetowej SpOlki

Rada Nadzorcza iednostki dominujacej:
R(t:ia Nadzorcza sklada sie z picciu do siedmiu czlonkOw powotywanych przez Walne
, ie rzadziej
dwuletniq kadencjc. Rada Nadzorcza zbiera sie w miarc
ozy w ruku obrotowyn, a jej obrady sq zwolywane przez Przewodnic:
Na dzi€ 31 !7:rudnia 201(.:
Her
Mar(irk.
tucka
Marcin f urawski
Wojciech Fenrich
Jan Rosochowicz
-

Rady Nadzorczej Spolki przedstawiaf sie n
Przewodniczqcy Rady Nadzorczej
Czfonek Rady Nadzorczej
Cztonek Rady Nadzorczej
Czfonek Rady Nadzorczej
Czfonek Rady Nadzorczej

W dniu 26 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powolalo Rade Nadzorczq na
kolejnq kadencje (RB 38/2013) w ww. skladzie.
Kompetencje i zasady dziatania Rady Nadzorczej CCC S.A. zostafy okreSrone w dokumentach:
1) Statucie SpOlki, ktary jest dostepny na stronie internetowej SpOlki
2) Regulaminie Rady Nadzorczej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Sp61-ki
3) Uchwatach Walnego Zgromadzenia Spolki
4) Kodeksie SpOlek Handlowych i irk-^" hbowiazujacych przepisgumenty rporacyjne CCC S
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