OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN”). Kodeks dostępny jest na stronie GPW
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.
W 2019 roku Spółka stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem DPSN, z
zastrzeżeniem następujących zasad, które nie były stosowane w Spółce lub też były stosowane w
ograniczonym zakresie:
Zasady nie stosowane w Spółce
I.Z.1.16. Co do obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej Spółki - informacji na temat
planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą
walnego zgromadzenia, oraz zasada powiązana z powyższą zasadą: IV.Z.2.
Wyjaśnienie: Obecnie w Statucie Spółki nie ma zapisów, które pozwalałyby na udział akcjonariuszy w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi na brzmienie
art. 406 Kodeksu spółek handlowych, który zezwala na wprowadzenie komunikacji elektronicznej w
ramach walnego zgromadzenia tylko w sytuacji, gdy statut to dopuszcza, Spółka aktualnie nie zapewnia
akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej w czasie rzeczywistym. Ponadto wysokie koszty zapewnienia odpowiedniego sprzętu i
możliwości technicznych, które pozwalałaby na zrealizowanie zasady są niewspółmierne do
potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy, zważywszy na strukturę akcjonariatu. Spółka
realizuje natomiast obowiązek umieszczenia na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego
zgromadzenia w formie audio lub wideo, a także stosuje pozostałe reguły dotyczące organizacji i
przebiegu walnego zgromadzenia. Spółka przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
oraz dąży do realizowania właściwej polityki informacyjnej.
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy
kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Wyjaśnienie: Regulacje obowiązujące w Spółce oraz umowy z członkami Zarządu nie przewidują
ograniczeń wskazanych w powyższej zasadzie. Spółka stosuje się w tym zakresie do obowiązujących
przepisów prawa, tj. art. 380 KSH regulującego objęcie funkcji w spółkach konkurencyjnych.
IV.Z.2. W powiązaniu z rekomendacją IV. R. 2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu
spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.
Wyjaśnienie: Przyczyny odstąpienia od stosowania w Spółce powyższej zasady zostały podane w
wyjaśnieniu o niestosowaniu zasady I.Z.1.16. 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. 406 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. Spółka realizuje
natomiast obowiązek umieszczenia na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego
zgromadzenia w formie audio lub wideo, a także stosuje pozostałe reguły dotyczące organizacji i
przebiegu walnego zgromadzenia. Spółka przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
oraz dąży do realizowania właściwej polityki informacyjnej.

IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli
ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie
danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub
akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie
uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości
akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom
informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Wyjaśnienie: Powyższa zasada będzie stosowana w Spółce częściowo przez co należy rozumieć, iż Spółka
będzie dokładać starań, aby przekazać akcjonariuszom uzasadnienia w szczególności do projektów
uchwał w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości. W ocenie Spółki uzasadnienie każdej
uchwały walnego zgromadzenia, w tym uchwał, które podejmowane są standardowo zgodnie
przepisami Kodeksu spółek handlowych nie jest niezbędne dla procesu podejmowania decyzji przez
walne zgromadzenie.
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 Spółki zainicjuje niezbędne działania w tym kierunku. Zarząd Spółki
zamierza także rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu 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.

