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KOMITET DS. WYBORU I NOMINACJI KANDYDATÓW  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI 

 

Spółka Ronson Europe N.V. („Spółka" ) przyjęła dwupoziomową strukturę zarządzania, składającą się z 
Zarządu („Zarz ąd" ) oraz Rady Nadzorczej („Rada Nadzorcza" ). 

 

Zgodnie z przepisem III.5 Holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego („Kodeks Holenderski ”) 
oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w punktach III.5.1-III.5.13 Najlepszych Praktyk, jeŜeli 
Rada Nadzorcza składa się z więcej niŜ czterech członków, powołane zostaną: komitet ds. audytu, 
komitet ds. wynagrodzeń oraz komitet ds. wyboru i nominacji kandydatów, wyłaniane spośród 
członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z tym wymogiem, Rada Nadzorcza postanowiła powołać 
komitet Rady Nadzorczej ds. wyboru i nominacji kandydatów („Komitet ds. Wyboru i Nominacji 
Kandydatów ”), na mocy pisemnej uchwały Rady Nadzorczej z dnia 2 listopada 2007. 

 

Ponadto, mając na uwadze fakt, Ŝe Spółka została dopuszczona do obrotu na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza uwzględniła takŜe postanowienia polskiego 
Kodeksu Ładu Korporacyjnego (ang. Corporate Governance Code) dla spółek publicznych 
(„Kodeks Polski ”). 
 

W opinii Rady Nadzorczej postanowienia Polskiego Kodeksu w znaczącym stopniu odzwierciedlają 
zapisy i intencje Kodeksu Holenderskiego. 
 

PoniŜej zamieszczono regulamin („Regulamin Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydat ów ”) 
określający zasady działania Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów, zgodnie z 
postanowieniami przyjętymi przez Radę Nadzorczą podczas wyŜej wymienionego posiedzenia, 
który to regulamin został sporządzony w oparciu o Kodeks Holenderski. 
 

1.        ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

1.1.     Zakres obowiązków Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów obejmuje: 

1.1.1. sporządzanie kryteriów wyboru oraz procedur nominacji członków Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu; 

1.1.2. przeprowadzanie okresowej oceny liczby członków oraz składu Rady Nadzorczej i Zarządu, 
oraz, w następstwie powyŜszego, przedstawianie propozycji profilu Rady Nadzorczej, jak 
równieŜ przedstawianie rekomendacji dotyczących zmian składu Rady, jeŜeli zachodziłaby taka 
potrzeba. W szczególności, przed nominacją nowego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, 
Komitet ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów dokona oceny kompetencji, kwalifikacji i 
doświadczenia obecnych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu i, wziąwszy pod uwagę wyniki 



2 
 

takiej oceny, przygotuje opis roli oraz niezbędnych umiejętności, którymi charakteryzować winien 
się kandydat na określone stanowisko. 

1.1.3. przeprowadzanie okresowej oceny pełnienia funkcji przez poszczególnych członków Rady 
Nadzorczej oraz Zarządu, oraz przedstawianie wyników tej oceny członkom Rady Nadzorczej; 

1.1.4. wybór i (ponowne) nominowanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, z wyjątkiem 
nominacji przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz prezesa Zarządu, które to nominacje leŜeć 
będą wyłącznie w gestii Rady Nadzorczej; 

1.1.5. dokonywanie corocznych weryfikacji ilości czasu wymaganego od kaŜdego członka Rady 
Nadzorczej dla celów wypełniania swoich obowiązków oraz ocenę, czy kaŜdy członek Rady 
Nadzorczej poświęca wystarczającą ilość czasu na wypełnianie swoich obowiązków; 

1.1.6. uwzględnianie kandydatów z róŜnych branŜ i sektorów; 

1.1.7. pełne uwzględnienie w swoich pracach planowania ciągłości zatrudnienia, z uwzględnieniem 
wyzwań oraz szans stojących przed Spółką, oraz wynikających z tego faktu potrzeb w zakresie 
umiejętności oraz doświadczenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu, jak równieŜ regularne 
przedstawianie raportów na ten temat Radzie Nadzorczej; 

1.1.8. bieŜące monitorowanie potrzeb w zakresie zarządzania i przewodzenia w organizacji, tak w 
Radzie Nadzorczej, jak i w Zarządzie, w celu zapewnienia trwałej zdolności organizacji do 
utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku; oraz  

1.1.9. nadzorowanie polityki Zarządu w odniesieniu do kryteriów wyboru oraz nominowania kadry 
zarządzającej.  

 

1.2. Komitet ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów przygotowuje i publikuje roczne raporty dotyczące kwestii 
poruszanych na swoich posiedzeniach oraz wniosków z tych posiedzeń, które to zawierają opis 
podjętych działań i procesu nominacji, oraz uzasadnienie faktu skorzystania lub nie (podczas procedury 
naboru) z doradztwa podmiotów zewnętrznych lub otwartej rekrutacji, jak równieŜ skład Komitetu ds. 
Nominacji Kandydatów, liczbę posiedzeń komitetu oraz informacje na temat obecności członków na 
posiedzeniach w ciągu roku. 

1.3. Komitet ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów zapewni, aby w momencie nominacji do Rady Nadzorczej, 
członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali list nominacyjny, jasno opisujący oczekiwania stawiane wobec 
nich w kwestii ilości poświęcanego czasu, pracy w komitetach oraz zaangaŜowania poza posiedzeniami 
Rady Nadzorczej (jeŜeli takie będą miały miejsce). 

1.4. Komitet ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów rozwaŜa oraz przedstawia Radzie Nadzorczej, w dowolnym 
momencie, rekomendacje dotyczące jakichkolwiek kwestii związanych z kontynuacją objętego 
stanowiska przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. 

 

2. SKŁAD, KWALIFIKACJE ORAZ NIEZALE śNOŚĆ CZŁONKÓW KOMITETU DS. WYBORU I 
NOMINACJI KANDYDATÓW 

 

2.1. Komitet ds. Nominacji Kandydatów będzie składał się z trzech członków: Mark Segall (Przewodniczący), 
Uri Dori oraz Thierry Leleu. 

2.2. W odniesieniu do składu Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów naleŜy przestrzegać 
następujących wymogów: 
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2.2.1. przynajmniej dwóch z trzech członków będzie niezaleŜnych;1 oraz 

2.2.2. nie więcej niŜ jeden członek jest członkiem zarządu innej holenderskiej spółki notowanej na 
giełdzie. 

 

3.  POSIEDZENIA KOMITETU (PORZĄDEK OBRAD, LISTA OBECNO ŚCI, PROTOKÓŁ) 

3.1. Komitet ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów będzie odbywał przynajmniej dwa (2) posiedzenia rocznie, 
a takŜe zawsze wtedy, gdy jeden lub kilku członków wnioskuje o posiedzenie. Posiedzenia Komitetu ds. 
Wyboru i Nominacji Kandydatów będą zwykle odbywały się w siedzibie Spółki, lecz mogą takŜe 
odbywać się w innym wyznaczonym miejscu.  

3.2. Członkowie Zarządu nie będą zaproszeni do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu ds. Wyboru i 
Nominacji Kandydatów, chyba Ŝe Komitet postanowi inaczej.  

3.3. Posiedzenia Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów będą zwoływane przez członka/członków 
wnioskującego/wnioskujących o odbycie posiedzenia. Zawsze, gdy będzie to moŜliwe, powiadomienia 
zwołujące posiedzenie oraz zakres kwestii do rozwaŜenia i omówienia na posiedzeniu zostaną 
przesłane na siedem dni roboczych przed posiedzeniem do kaŜdego członka Komitetu ds. Wyboru i 
Nominacji Kandydatów. 

3.4. Protokół z posiedzenia zostanie sporządzony przez sekretarza posiedzenia. Protokół taki zostanie 
przyjęty na następnym posiedzeniu Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów. JeŜeli wszyscy 
członkowie Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów są zgodni w kwestii treści protokołu, moŜe on 
zostać przyjęty wcześniej. Po jego uzgodnieniu protokół musi zostać podpisany celem jego przyjęcia 
przez Przewodniczącego Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów i zostanie przesłany wszystkim 
członkom Zarządu moŜliwie najszybciej. 

 

4. KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA 

4.1.   Komitet ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów jest upowaŜniony do:  

4.1.1. uzyskiwania, od kaŜdego pracownika Spółki, informacji potrzebnych do wypełniania 
swoich obowiązków; 

4.1.2. otrzymywania, na koszt Spółki, zewnętrznych porad prawnych lub innych 
profesjonalnych porad dotyczących jakiejkolwiek kwestii leŜącej w zakresie kompetencji 
Komitetu; oraz 

4.1.3. wezwania kaŜdego pracownika do udzielenia odpowiedzi na pytania podczas 
posiedzenia Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów, w stosowny sposób oraz 
wtedy, kiedy będzie to wymagane. 

 

5.    PUBLIKACJA REGULAMINU 

5.1. Niniejszy Regulamin Komitetu ds. Wyboru i Nominacji Kandydatów zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Spółki i będzie aktualizowany co roku. 

 
******* 

 

                                            
1 zgodnie z definicj ą zawartą w Holenderskim Kodeksie Ładu Korporacyjnego, w dan ej chwili  Rada Nadzorcza posiada co najmniej 
dwóch niezale Ŝnych członków. 


