
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŁADU KORPORACYJNEGO 
 

Emitent stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjętym uchwałą nr 17/1249/2010 

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.                                     
z dnia 19 maja 2010 roku, z wyjątkiem następujących zasad: 

 
� Część  I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk 

Zasada nr I.5.: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej 
ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę 
i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy 
określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i 
zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 
14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń 
dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE),uzupełnione o zalecenie 
KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). 
 

Spółka posiada politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania nie w pełni 
dostosowaną do zalecanych procedur. Po zakończeniu programu restrukturyzacyjnego 
Zarząd Spółki podejmie działania skutkujące uchwaleniem polityki zgodnie z  
zalecanymi procedurami.  
 

� Część  II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 
Zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w 
języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1”. 
 
PowyŜsza zasada nie jest i nie będzie stosowana, ze względu na wysokie koszty 
usług z tym związanych. Spółka umieszczać będzie na swojej stronie internetowej 
główne informacje o Spółce i materiały korporacyjne w języku angielskim, jednakŜe 
w zakresie węŜszym niŜ to wynika z zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW. 
 

� Część  III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 
Zasada nr III.8.: 

„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 
lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).”  
 
Zasada nie jest stosowana poniewaŜ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet 
audytu. Po ewentualnym jego powstaniu w zakresie jego zadań i funkcjonowania 
będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 
2005 r. 

 

 



� Część IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy  
Zasada nr IV.10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom moŜliwość  udziału 
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, polegającej 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 niŜ 
miejsce obrad, 

3. wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku 
walnego zgromadzenia”. 

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. 
 

PowyŜsza zasada nie jest stosowana ze względu na wysokie koszty usług z tym 
związanych. W przyszłości Emitent rozwaŜy moŜliwość stosowania zasady IV.10 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

 
  

 


