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Udział kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółką
na koniec 2018 r.
w Radzie Dyrektorów zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn.
na koniec 2017 r.
w Zarządzie zasiadały 4 osoby, w tym 3 mężczyzn i 1 kobieta.
w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób, w tym 7 mężczyzn.
na koniec 2016 r.
w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta.
w Radzie Nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 5 mężczyzn.
na koniec 2015 r.
w Zarządzie zasiadało 6 osób, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta.
w Radzie Nadzorczej zasiadało 8 osób, w tym 7 mężczyzn i 1 kobieta.
Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów
W Grupie AmRest obowiązuje Polityka różnorodności wspierająca tworzenie sprzyjającego
środowiska pracy AmRest, w którym pracownicy czują się szanowani i doceniani. Spółka nie
opracowała jednak w formie dokumentu polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki
oraz jej kluczowych menadżerów. Proces wyboru kadry zarządzającej i nadzorującej jest
wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji (m.in. płciowej, wiekowej czy etnicznej) i skupia się na
ocenie elementów takich jak: doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kompetencje
kandydatów.
Emitent rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownej polityki różnorodności, o ile
okaże się ona niezbędna dla zachowania różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz
jej kluczowych menadżerów.
Informacja o regułach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE nr 3/12/2011 z dnia 13 grudnia
2011 r. przyjętą na podstawie § 12 ust. 1 pkt (c) Statutu Spółki, podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej AmRest Holdings SE jest

wybierany w procedurze przetargu przynajmniej raz na 5 lat. Dokonywanie wyboru biegłego
rewidenta należy do obowiązków Rady Dyrektorów.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym kluczowy
biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce
publicznej w okresie dłuższym niż pięć lat (Art. 89). Biegły rewident może ponownie
wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej po upływie co najmniej
dwóch lat.
Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Grupy AmRest – BDO Sp. z o.o. - został
wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania
spełniają warunki konieczne do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie
z właściwymi przepisami. Umowa z BDO Sp. z o.o. została zawarta w dniu 4 lipca 2017 roku
i obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.
Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w
okresie ostatnich 5 lat obrotowych
Obecnie Rada Dyrektorów Emitenta nie planuje wypłacania dywidendy. Wypracowane przez
Spółkę zyski przeznaczane są na kapitał zapasowy celem dalszego rozwoju lub pokrycia
ewentualnych strat.
W okresie ostatnich pięciu lat Emitent nie wypłacał dywidendy.
Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym,
zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony
uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do
dywidendy). Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i
wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymania dywidend i mają proporcjonalne
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (jedna akcja uprawnia do wykonania
jednego głosu).

