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Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez  Emitenta w 2013 roku 
 
Niniejszy raport sporządzony został na podstawie § 1 Uchwały Nr 1013/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w 
sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu 
korporacyjnego przez spółki giełdowe oraz na podstawie § 2 Uchwały Nr 
13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy. 
 
Uchwałą nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 Rada Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. uchwaliła zasady ładu korporacyjnego w postaci 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Niniejszy raport uwzględnia zmiany 
jakie zawiera tekst jednolity Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
obowiązujący od 1 stycznia 2013 roku. 
 
 
Emitent  w 2013 roku odstąpił od stosowania następujących zasad ładu 
korporacyjnego: 
 
Część II DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK 
GIEŁDOWYCH: 
 
Zasada 1 
 
pkt. 1 - ·Regulaminy organów Spółki, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego 
Zgromadzenia są dokumentami wewnętrznymi, które są okresowo aktualizowane. 
Wprowadzenie zasady ich jawności i ogólnej dostępności nie leży w interesie Spółki, 
ze względu na fakt, iż w pewnych sytuacjach mogą one być wykorzystywane 
przeciwko interesom Spółki, np. przez konkurentów Emitenta. 
 
pkt. 2a) – Z uwagi na niepublikowanie Raportu za IV kwartał, Spółka nie umieszcza 
tego typu danych. 
 
pkt. 5 – Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są Emitentowi 
zwykle w trakcie Walnego Zgromadzenia, natomiast kandydatury na członków 
Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, zatem niemożliwe jest wcześniejsze 
przekazanie informacji o tych kandydatach i zamieszczenie ich na korporacyjnej 
stronie internetowej. 
 
pkt. 6 - Spółka nie zamieszczała na swojej stronie internetowej rocznego 
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów 
oraz z przekazana przez Radę Nadzorczą oceną pracy Rady Nadzorczej oraz 
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady 
przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu Spółki stanowiąc jednocześnie załączniki 
do uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie w tym przedmiocie, zaś wszystkie 
projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Emitent zamieszcza na swojej stronie 
internetowej.  
 
pkt. 7 – Emitent nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnych 
zgromadzeń, zawierającego wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące spraw, które 
są objęte porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy 
pytania takie i odpowiedzi załączane są do protokołu z walnego zgromadzenia, co 
zapewnia przejrzystość walnego zgromadzenia. 
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Zasada 2 – nie wszystkie informacje określone w zasadzie nr 1 są tłumaczone na j. 
angielski. 
 
Część III DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD 
NADZORCZYCH. 
 
Zasada 8 – Z uwagi na fakt, iż zadania Komitetu Audytu realizowane są przez Radę 
Nadzorczą Spółki nie ma zastosowania Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej 
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych. 
 
Część IV - DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY 
 
Zasada 10 – Spółka nie zapewniła akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego 
na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej 
komunikacji w czasie rzeczywistym. Spółka jednakże nie wyklucza wprowadzenia 
takiej możliwości w przyszłości.  
 


