INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ IPOPEMA SECURITIES S.A.
DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
zamieszczona w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym (tj. za rok 2015)
Zawarta w niniejszym dokumencie informacja zamieszczona została w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu rocznym
tj. sprawozdaniu za roku 2015 opublikowanym w dniu 18 marca 2016 r. i odnosi się do zasad ładu korporacyjnego spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW” („Dobre Praktyki”), przyjętym Uchwałą Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku
zmienianej następnie kolejnymi uchwałami Rady Giełdy: nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., nr 20/1287/2011 z dnia
19 października 2011 r. oraz nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
Zakres, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego, którym podlega ze wskazaniem tych
postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia
W roku 2015 spółka stosowała się do zaleceń Dobrych Praktyk i nie odstępowała od nich w zakresie szerszym niż
wskazano w oświadczeniu zamieszczonym w raporcie rocznym za rok 2014. W szczególności odstępstwa w stosowaniu
Dobrych Praktyk mogły wystąpić:
-

w odniesieniu do pkt II.1-2 dotyczących zakresu strony internetowej Spółki – zgodnie ze wskazanymi zasadami strona
internetowa prowadzona jest również w języku angielskim, przy czym w niektórych przypadkach zamieszczanie
informacji w języku angielskim następować może z opóźnieniem w stosunku do informacji zamieszczanych w polskiej
wersji; co do zakresu informacji i dokumentów Spółka w większości wypełnia zalecenia określone w pkt II.1, przy czym
niektóre braki mogą wynikać z faktu niewystąpienia w Spółce zdarzeń wymienionych w ww. punkcie Dobrych Praktyk;

-

w odniesieniu do pkt II.1.6 i III.1.1, dotyczących rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny
dokonywanej przez Radę Nadzorczą przed Walnym Zgromadzeniem – zawartość takich sprawozdań oraz zakres
dokonywanych ocen należy do swobodnej decyzji Rady Nadzorczej;

-

w odniesieniu do pkt III.8 dotyczącego zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej – w Spółce
powołany został Komitet Audytu, w odniesieniu do którego sposób funkcjonowania pozostaje co do zasady w zgodzie
ze stosownymi postanowieniami Załącznika nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r., do którego
odnosi zasada wskazana w pkt III.8 Dobrych Praktyk. Komitet ten jako wyodrębniona jednostka funkcjonował do 20
czerwca 2013 r., w której to dacie walne zgromadzenie postanowiło o powierzeniu wykonywania zadań komitetu
audytu radzie nadzorczej. W odniesieniu do pozostałych komitetów – w szczególności tych wymienionych
w ww. regulacjach – przyjęto podobne podejście, tj. nie zostały one powołane, przy czym co do zasady zadania im
przypisywane leżą w kompetencji całej Rady Nadzorczej; powyższe Zalecenie Komisji Europejskiej dopuszcza taką
sytuację w przypadkach małej liczebności Rady, co ma miejsce w przypadku Spółki;

-

w odniesieniu do pkt IV.10 dotyczącego zdalnego udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu – ze względu na
złożony charakter kwestii związanych z dostępem do obrad, identyfikacją akcjonariuszy oraz reprezentujących ich
pełnomocników, zapewnieniem właściwej, dwustronnej komunikacji, Spółka w 2015 r. nie stosowała się jak również
nie planuje w 2016 r. zastosowania się do określonych w tym punkcie zasad.

Powyższy komentarz odnosi się do zasad określonych w częściach II-IV Dobrych Praktyk, które zgodnie z wytycznymi
Giełdy co do ich stosowania podlegają mechanizmowi przekazywania przez spółki jednoznacznej informacji o naruszeniu
bądź wyjaśnienia powodów odstąpienia (comply or explain). Mechanizmowi takiemu nie podlegają natomiast wytyczne
zamieszczone w części I Dobrych Praktyk, stanowiące rekomendacje dotyczące dobrych praktyk, jednak są one
przedmiotem corocznych sprawozdań. Mając to na uwadze Spółka informuje, że stosuje się do większości rekomendacji
wymienionych również w części I, z następującym zastrzeżeniami:
-

w odniesieniu do rekomendacji wyrażonej w pkt I.9 dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn
w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru – Spółka nie stawia żadnych ograniczeń ani utrudnień w pełnieniu
jakichkolwiek funkcji przez kobiety, a przy zatrudnianiu w Spółce bądź powoływaniu w skład jej organów zastosowanie
mają jedynie merytoryczne kryteria oceny;

-

w odniesieniu do rekomendacji wyrażonej w pkt I.12 dotyczącej możliwości wykonywania osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej –
w 2016 r. Spółka nie planuje zastosowania się do tej rekomendacji, zważywszy na złożony (w aspekcie formalnoprawnym i informatycznym) charakter kwestii związanych z bezpieczeństwem i efektywnością takiej formy udziału
w walnym zgromadzeniu.

Warszawa, 18 marca 2016 r.

