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PROCEDURA 
zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami 
powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów 

w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Niniejsza „Procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami 
powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE”, zwana dalej Procedurą, powstała stosownie do części V Konflikt interesów i transakcje z 
podmiotami powiązanymi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. 
 

II. CEL 
 
1. Celem Procedury jest wdrożenie przez Spółkę polityki regulującej podstawowe zasady 

przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów, identyfikację przypadków, które stanowią lub 
mogą stanowić konflikt interesów oraz postępowanie Spółki w przypadku jego powstania i 
zarządzania takimi konfliktami w sposób, który nie powoduje naruszenia interesu Spółki. 

 
2. Procedura w szczególności określa: 

1) okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności między interesami Spółki, 
akcjonariuszami i osobami powiązanymi ze Spółką, 

2) środki i procedury zarządzania konfliktami interesów dostosowane do rozmiaru i rodzaju 
prowadzonej przez Spółkę działalności, 

3) sposób postępowania Spółki w zakresie identyfikowania, sposobów zarządzania oraz 
ujawniania konfliktów interesów, który jest dostosowany do rozmiaru i rodzaju prowadzonej 
przez Spółkę działalności jak również do jej wewnętrznej struktury organizacyjnej. 
 

3. Procedurę stosuje się do członków rady nadzorczej, członków zarządu, kluczowej kadry 
menedżerskiej i pracowników Spółki. 
 

 
III. DEFINICJE 

 
1. Spółka oznacza Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE. 

 
2. Konflikt interesów – znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności 

między interesem Spółki, osoby powiązanej ze Spółką, tj. w szczególności osoby wchodzącej w 
skład statutowych organów Spółki oraz osoby pozostającej ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia 
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, a obowiązkiem działania przez Spółkę w 
sposób rzetelny, uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki. 

 

3. Osoba powiązana ze Spółką – każda spośród następujących osób: 
1) akcjonariusze Spółki, 

2) osoby wchodzące w skład statutowych organów Spółki, bliscy tych osób, kluczowi 

menedżerowie, tj. osoby sprawujące kierownicze stanowiska podlegli bezpośrednio w 

strukturze organizacyjnej Spółki pod członków zarządu i ich bliscy, 

3) osoby pozostające ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze. 
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IV. ŹRÓDŁA KONFLIKTU INTERESÓW 

 
1. W działalności Spółki mogą wystąpić sytuacje powodujące potencjale i rzeczywiste konflikty 

interesów. 
 

2. Konflikt interesów może dotyczyć relacji pomiędzy: 
1) interesami Spółki a jej klientami, 
2) interesami Spółki lub jej klientów z interesami pracownika lub kilku pracowników, 
3) interesami klientów a osobami powiązanymi ze Spółką. 
przy czym powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym i może dojść do konfliktu innego 
rodzaju. 
 

3. Potencjalnym źródłem konfliktu interesów są w szczególności następujące sytuacje: 
1) prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę lub osobę powiązaną ze Spółką korzyści lub 

uniknięcia straty kosztem klienta, 
2) zachowanie Spółki preferujące jednego klienta kosztem innych klientów, 
3) zachodzi zbieżność przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę lub 

osoby powiązanej z działalnością prowadzoną przez klienta, 
4) Spółka lub osoba powiązana ze Spółką otrzyma od podmiotu trzeciego korzyść majątkową 

inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługami świadczonymi przez Spółkę, 
5) niedozwolona wymiana lub przekazanie informacji dotyczącej Spółki lub klientów Spółki przez 

jej pracowników, 
przy czym wyżej opisane sytuacje mają charakter przykładowy i nie wyczerpują katalogu zdarzeń 
będących źródłami potencjalnych konfliktów. 
 

 
V. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW 

 
1. Spółka podejmuje działania w celu przeciwdziałania konfliktom interesów ich identyfikacji i 

zarządzania. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa niniejsza Procedura oraz podejmowane 
przez Spółkę działania, które są adekwatne do rozmiaru i rodzaju działalności prowadzonej przez 
Spółkę. 
 

2. Wszyscy pracownicy Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych powinni 
postępować w sposób uczciwy i etyczny oraz kierować się starannością, rozsądkiem i rzetelnością 
w najlepiej pojętym interesie Spółki, własnym oraz jej klientów. 

 

3. Działania w celu przeciwdziałania konfliktom interesów ukierunkowane są w szczególności na: 
1) ujawnianiu i zgłaszaniu Zarządowi Spółki przez osoby powiązane wszelkich potencjalnych 

konfliktów interesów przed nawiązaniem relacji z klientem, 

2) obowiązku poinformowania klienta przez Spółkę o potencjalnym lub rzeczywistym powstaniu 

konfliktu interesów. 

3) podjęciu działań organizacyjnych zapobiegającym sytuacjom mogącym prowadzić do 

powstania konfliktu interesów, 

4) podjęciu działań zapobiegających ujawnianiu informacji poufnych w Spółce, 

5) podjęciu działań przeciwdziałających przepływowi informacji poufnych lub stanowiących 

tajemnicę zawodową przed ich niekontrolowanym przepływem wewnątrz Spółki, 

6) wprowadzeniu zasady ograniczonego dostępu przez pracowników do istotnych informacji o 

charakterze niepublicznym, 

7) definiowaniu przykładowej listy sytuacji mogących powodować konflikt interesów, 

8) gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat okoliczności mogących prowadzić do 

powstawania konfliktu interesów i podejmowanie działań zapobiegających negatywnym 

następstwom jego wystąpienia, 

9) zobowiązaniu członków rady nadzorczej i kluczowej kadry menedżerskiej Spółki do 

informowania Zarządu o podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej, świadczeniu usług 
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na rzecz innych podmiotów, a także pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub 

nadzorczych innych spółek, celem wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów, 

10) zobowiązaniu członków zarządu do informowania rady nadzorczej o podjęciu samodzielnej 

działalności gospodarczej, świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów, a także pełnieniu 

funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych innych spółek oraz uzyskaniu zgody rady 

nadzorczej na zasiadanie w organach innych podmiotów, celem wykluczenia potencjalnego 

konfliktu interesów, 

11) ograniczeniu możliwości reprezentowania przez pracowników Spółki interesów Spółki w 

stosunku do osób powiązanych ze Spółką, 

12) nieprzyjmowanie przez pracowników Spółki korzyści, które mogłyby mieć wpływ na 

bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji, rzutować negatywnie na ocenę 

niezależności, opinii i sądów, 

13) przestrzegania przez pracowników niniejszej Procedury, 

14) w przypadku zaistnienia konieczności Spółka może zastosować niestandardowe środki 

zapobiegające powstawaniu konfliktu interesów. 

 

4. W przypadku powstania konfliktu interesów należy podjąć następujące działania: 
1) każdy pracownik Spółki oraz osoba powiązana posiadająca wiedzę o konflikcie interesów 

powinna poinformować o tym fakcie zarząd Spółki, który powinien wyjaśnić i ustalić czy 
wystąpił rzeczywisty konflikt interesów i podjąć decyzję odnośnie dalszego działania w tym 
zakresie, 

2) powstrzymanie się od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do 
danej osoby może lub występuje konflikt interesów, 
 

 

 

VI. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INETRESÓW POMIĘDZY SPÓŁKĄ A 
AKCJONARIUSZAMI 

 

1. W przypadku zawierania umów z akcjonariuszami lub z podmiotami z nimi powiązanymi, żaden 
akcjonariusz lub podmiot z nim powiązany nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do 
pozostałych akcjonariuszy. 
 

2. W przypadku zawierania przez Spółkę istotnej umowy, o której mowa w §17 ust. 2 Statutu Spółki,  
z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub podmiotem 
powiązanym, zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję.  

 

3. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem dokonuje 
oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. 

 

4. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem lub 
podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, Spółka zapewnia wszystkim 
akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na 
interes Spółki. 

 

 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Niniejsza Procedura będzie podlegała corocznemu przeglądowi i może być aktualizowana. 
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INSTRUKCJA 

 
sposobu identyfikacji podmiotów powiązanych oraz zarządzania transakcjami mogącymi 

rodzić konflikt interesów w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
 
 
1. Nowe uregulowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące 

transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (art. 9a, art.11 i art.19 ust.4  ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 tekst jednolity), które wejdą w życie w 
dniu 1 stycznia 2017 r.,  nakładają na Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE, zwaną dalej Spółką, 
jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek prowadzenia specjalnej 
„dokumentacji podatkowej”  dla każdego rodzaju transakcji z podmiotami powiązanymi. 
 

2. Podmiot powiązany to: 
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 

mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwana dalej „podmiotem krajowym”, która bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w 
jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo 

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, która bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w 
zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego 
podmiotu krajowego, albo 

3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio, która bierze udział w zarządzaniu 
podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w 
kapitale tych podmiotów , albo 

4) podmiot krajowy, który bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym 
podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu 
krajowego, albo 

5) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio, która bierze udział w zarządzaniu 
podmiotami krajowymi  lub w ich kontroli, lub posiada udział w kapitale tych podmiotów, albo 

6) podmioty krajowe lub osoby pełniące w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne 
albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo 
nadzorcze w tych podmiotach i występują pomiędzy nimi powiązania o charakterze rodzinnym 
lub wynikające  ze stosunku pracy albo majątkowe. 
 
Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w pkt. 2.6. rozumie się małżeństwo oraz 
pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 
Pojęcie rodziny zostało  szeroko ujęte w ustawie Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 111 
§ 3 tej ustawy  za członków rodziny podatnika uważa się: 
 wstępnych (rodzice , dziadkowie), 
 zstępnych (naturalni potomkowie  danej osoby fizycznej: dzieci, wnuki, prawnuki,   

przysposobione (adoptowane) przez nią dzieci, dzieci uznane przez niego jako własne, 
dzieci pozamałżeńskie), 

 rodzeństwo, 
 małżonków zstępnych, 

- osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym  
pożyciu, a więc także konkubenta lub konkubinę.  

 
7) posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, w kontekście podmiotów powiązanych, 

oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale 
innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% 

8) podatnik prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium RP i 
zawiera z nim transakcje przypisane do tego zakładu. 
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3. Spółka zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej do transakcji z podmiotami 
powiązanymi w przypadku stwierdzenia, że posiada takie podmioty i spełnia poniższe warunki: 

1) przychody lub koszty Spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie 
prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 
równowartość 2 000 000 euro i zarazem: 

2) Spółka dokonała w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 
11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mających istotny wpływ na 
wysokość ich dochodu (straty), lub 

3) ujęła w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały 
ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu 
(straty). 

 
4. Przy określeniu zakresu podmiotowego obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej 

ustawodawca posługuje się określeniem transakcji lub innego zdarzenia mającego istotny wpływ 
na wysokość dochodu (straty) podatnika. Zgodnie z art. 9a ust. 1d, za transakcje lub inne 
zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się transakcje lub 
inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym 
równowartość 50 000 euro, z tym, że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 

1) 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub 
inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość 
przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro 
powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro, 

2) 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje 
lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość 
przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro 
powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro, 

3) 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne 
zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę 
stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro. 

 
5. Podatnicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy 

następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, 
bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do 
sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości. 
 

6. Oprócz sporządzania dla każdego roku „dokumentacji podatkowej” wymaganej przepisami 
dodatkowo  z dniem 1 stycznia 2017 roku  podatnicy, u których występują transakcje z podmiotami 
powiązanymi, są zobowiązani do: 

1) złożenia za każdy rok oświadczenia  do Urzędu Skarbowego, że „dokumentacja podatkowa” 
dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi jest sporządzona, najpóźniej w terminie  
określonym  dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, tj. do dnia 31 marca roku 
następnego za rok poprzedni ( pierwsze  oświadczenie  dotyczy 2017 roku), 

2) złożenia za każdy rok sprawozdania  zawierającego szczegółowe informacje dotyczące 
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wg wzoru określonego przez Ministra 
Finansów, w terminie 12 miesięcy po zakończeniu danego roku podatkowego (w przypadku 
posiadania zakładu zagranicznego pierwsze sprawozdanie  należy złożyć za 2016 rok). 
 

7. Jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od 
warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie 
wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby 
wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się 
bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań i w przypadku powstania różnicy 
stosuje się sankcyjną stawkę podatku w wysokości 50%. 
 

8. Dokumentację podatkową dla transakcji z podmiotami powiązanymi dla każdego roku sporządza 
się w zakresie określonym w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1888 tekst jednolity). Dokumentacja powinna zawierać w szczególności: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tkltqmfyc4mzwg42dknzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tkltqmfyc4mzwg42dknzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tkltqmfyc4mzwg42dknzwha
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1) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, 
2) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, 
3) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te 

zdarzenia,  
4) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez 

podatnika, 
5) angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz 

ponoszonych ryzyk, 
6) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń 
oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, 

7) w przypadku podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w 
roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro, dokumentacja 
podatkowa  musi dodatkowo zawierać  opis analizy danych podmiotów niezależnych lub 
danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków 
ustalonych w transakcjach z podmiotem powiązanym zwanej dalej „analizą danych 
porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń z podmiotem powiązanym, wraz z 
podaniem źródła tych danych, 

8) dokumenty, w szczególności: umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami 
powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji, dokumentujące zasady przyznawania 
praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach. 
 

9. Osoby, sprawujące bezpośrednio lub pośrednio nadzór lub zarząd w Spółce tj. przewodniczący i 
członkowie rady nadzorczej Spółki, członkowie zarządu oraz osoby upoważnione przez Zarząd 
do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli, zobowiązani są do złożenia oświadczenia  
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji i przekazania go Głównemu 
Księgowemu Spółki w terminie do dnia 10 lutego każdego roku (pierwsze oświadczenie do dnia 
10 lutego 2017 r.). W przypadku zmiany sytuacji dotyczącej powiązań, zaktualizowane 
oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 
 

10. Zespół Księgowości zobowiązany jest: 
1) klasyfikować umowy na ich rodzaje, np. umowy dostawy, o świadczenie usług, dzierżawy, z 

wyszczególnieniem umów nietypowych, 
2) monitorować wartość transakcji ze zidentyfikowanymi podmiotami powiązanymi w podziale na 

ich rodzaj. 
 

11. Główny Księgowy zobowiązany jest: 
1) przyjmować oświadczenia w przedmiocie powiązań, 
2) sporządzać dokumentację podatkową dla każdego rodzaju transakcji z podmiotami 

powiązanymi,  
3) przygotować oświadczenie  do Urzędu Skarbowego, że „dokumentacja podatkowa” dotycząca 

transakcji z podmiotami powiązanymi jest sporządzona za dany rok, najpóźniej w terminie  
określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, tj. do dnia 31 marca roku 
następnego za rok poprzedni, 

4) przygotować za każdy rok sprawozdanie  zawierające szczegółowe informacje dotyczące 
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wg wzoru określonego przez Ministra 
Finansów, w terminie 12 miesięcy po zakończeniu danego roku podatkowego, 

5) archiwizować dokumentację podatkową związaną z transakcjami z podmiotami powiązanymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

12. Główny Księgowy upoważniony jest do żądania przekazania informacji i danych koniecznych do 
sporządzenia dokumentacji podatkowej  od komórek organizacyjnych Spółki. 
 

13. Komórki organizacyjne Spółki zobowiązane są do przekazania żądanych informacji i danych w 
zakreślonym przez Głównego Księgowego terminie. 
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Załącznik  
do „Instrukcji sposobu identyfikacji podmiotów powiązanych oraz zarządzania transakcjami mogącymi rodzić konflikt interesów 

w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
w sprawie podmiotów powiązanych 

 
 
Ja niżej podpisany ( -a) oświadczam, że  na dzień ……………………….. posiadałem (-am) / nie 
posiadałem (-am) */   powiązania  kapitałowe lub osobowe z następującymi podmiotami, z którymi 
Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE zawierała  transakcje kupna/sprzedaży: 
 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

powiązanego 
Adres i NIP 

Rodzaj 
powiązania 
(osobowe, 

kapitałowe - 
% udział) 

Data 
powstania 
powiązania 

Data 
zakończenia 
powiązania 

1 

     

2 

     

3 

     

4 

     

 
 
 
             
…………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis składającego oświadczenie 
*/ niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


