Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2014.

Zgodnie z Regulaminem Giełdy, spółki notowane na rynku podstawowym GPW powinny
przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW to zbiór rekomendacji i
zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich
akcjonariuszy. Regulamin Giełdy oraz uchwały zarządu i rady GPW określają sposób
przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz
zakres przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę
giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek
przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto spółka giełdowa jest
zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie
stosowania przez nią Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym roku obrotowym.
Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości
komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach
nieregulowanych przez prawo. W związku z tym Spółka podjęła niezbędne działania w celu
najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
GPW.
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Capital Park S.A., zawarty jest w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały
Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Giełdy nr 17/1249/2010
z dnia 19 maja 2010 roku, zmienionym Uchwałą Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z dnia 19
października 2011 roku oraz Uchwałą Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012
roku.
Tekst jednolity obowiązujących Spółkę w 2014 roku „Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na
GPW” stanowi załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012
roku. Zbiór ten dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod adresem http://www.corp-gov.gpw.pl.
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Od chwili dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, Zarząd stosuje wszystkie
zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW, z zastrzeżeniem następujących:
I.

Rekomendacja I.5 – w zakresie, w jakim odnosi się do posiadania przez Spółkę polityki
wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania. Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz
zasad jej ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Spółka rozważa
możliwość stworzenia takiej polityki i zasad w przyszłości.

II.

Rekomendacja I.9 – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę
zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.

Spółka na moment złożenia niniejszego oświadczenia nie zapewnia zrównoważonego udziału
kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład czteroosobowego Zarządu nie
wchodzi żadna kobieta, natomiast w sześcioosobowej Radzie Nadzorczej są dwie kobiety, przy
czym Spółka nie może zapewnić, że tę proporcję utrzyma w przyszłości. Spółka wyraża
poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej
podejmowana jest przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę,
zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające
odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.
iii)

Rekomendacja I.12 – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia

akcjonariuszom przez Spółkę możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego
zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka wyjaśnia, iż obecnie w Statucie Spółki nie ma zapisów, które by pozwalały na udział
akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Z uwagi na brzmienie Art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, który zezwala na
wprowadzenie komunikacji elektronicznej w ramach Walnego Zgromadzenia tylko w sytuacji,
gdy statut to dopuszcza, Spółka aktualnie nie może zapewnić akcjonariuszom udziału w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w czasie
rzeczywistym. Przyczyną odstąpienia od stosowania w Spółce powyższej zasady są również
zbyt wysokie koszty zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych,
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pozwalających na realizowanie wynikających z niej zadań, niewspółmierne do potencjalnych
korzyści wynikających dla akcjonariuszy
iv)

Rekomendacja IV.10 – w zakresie w jakim odnosi się do zapewnienia

akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1)

transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2)

dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze

mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad.”
Przyczyną odstąpienia od stosowania przez Spółkę powyższej zasady są zbyt wysokie koszty
zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na
realizowanie wynikających z niej zadań, niewspółmierne do potencjalnych korzyści
wynikających dla akcjonariuszy.
Statut przewiduje obowiązek składania Spółce przez osobę kandydującą do Rady Nadzorczej
lub członka Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich powołaniu, pisemnego oświadczenia o
spełnieniu kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (Nadzorczej) oraz
niezwłocznego informowania Spółki w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym
zakresie uległa zmianie.
W 2014 roku Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu stosowania zasady ładu korporacyjnego, o
której mowa w punkcie 1.9a części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”,
polegającej na rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie audio i
zamieszczania go na stronie internetowej Spółki począwszy od obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
W przypadku gdy implementowanie zasad ładu korporacyjnego będzie wymagać dokonania
zmian w dokumentacji korporacyjnej Spółki (Statut, regulamin Zarządu, regulamin Rady
Nadzorczej, regulamin Walnego Zgromadzenia), Zarząd zainicjuje niezbędne działania w tym
kierunku. Zarząd zamierza także rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu
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przestrzeganie wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z wyjątkami
wskazanymi powyżej.
Należy podkreślić, że decyzja co do przestrzegania części zasad określonych w Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW należeć będzie do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady
Nadzorczej.
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