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Raport bieżący EBI nr 1/2020 

Data sporządzenia:  30.07.2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Regulamin GPW §29 ust. 3  
 

Temat raportu:  

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.  

 

Treść raportu: 

Zarząd spółki Polwax S.A. („Spółka”), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego 

dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem 

zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Emitenta, wykonując 

obowiązek nałożony §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania 

wszystkie rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na GPW 2016” z wyłączeniem wykazanych poniżej jako niestosowane:  

• Zasada szczegółowa I.Z.1.15. – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej 

stronie internetowej opisu stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz 

spółki oraz jej kluczowych menedżerów tzn. opisania takich elementów polityki różnorodności jak: 

płeć, kierunek, wykształcenie, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywania celu 

stosowanej polityki różnorodności i sposobu jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym.  

- Na datę Prospektu, Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej takiej informacji, 

jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie stosowana w przyszłości. Spółka umieści stosowną 

informację niezwłocznie po podjęciu decyzji czy reguła taka będzie przez nią wypracowana. 

Aktualnie, pomimo braku wdrożenia zasad polityki różnorodności, w decyzjach kadrowych Spółka 

kieruje się bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, które wyrażają się poprzez uwzględnianie 

posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia. 

• Zasady szczegółowa I.Z.1.16. – w zakresie, w jakim dotyczy  zamieszczenia na swojej 

stronie internetowej informacji na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie 

później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia. 

- Na Datę Prospektu, Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej 

zapisu przebiegu transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo. Z 

uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące kwestii wykorzystania – poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Emitenta – wizerunku i innych cech uczestników Walnego Zgromadzenia, jak 

również dotyczących ich informacji, które zostałyby utrwalone w zapisie przebiegu Walnego 

Zgromadzenia. Spółka zobowiązuje się jednak rejestrować i następnie publikować na swojej 

stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, w przypadku w 
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którym chociażby jeden akcjonariusz zgłosi zainteresowanie w tym zakresie co do konkretnego 

Walnego Zgromadzenia. 

• Zasada szczegółowa I.Z.1.20. – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej 

stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.  

- Na Datę Prospektu Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej 

zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo. Z uwagi na 

uwarunkowania prawne dotyczące kwestii wykorzystania – poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Emitenta – wizerunku i innych cech uczestników Walnego Zgromadzenia, jak również 

dotyczących ich informacji, które zostałyby utrwalone w zapisie wideo przebiegu Walnego 

Zgromadzenia, Spółka nie zamierza zamieszczać na stronie internetowej utrwalonego w zapisie 

wideo przebiegu Walnego Zgromadzenia. 

• Zasada szczegółowa I.Z.2. – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia dostępności 

swojej strony internetowej również w języku angielskim. 

- Na Datę Prospektu Spółka nie przewiduje w najbliższym okresie zapewnienia dostępności 

swojej strony internetowej w języku angielskim, gdyż nie przemawia za tym struktura 

akcjonariatu spółki oraz charakter i zakres prowadzonej działalności. 

• Rekomendacja IV.R.2. oraz Zasada szczegółowa IV.Z.2. – w zakresie, w jakim obejmuje 

zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. 

- Na dzień Prospektu Spółka nie stosuje tej zasady. Zgodnie z § 12 pkt 10 Statutu Spółka ma 

formalną możliwość zapewnienia udziału w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Jednak na chwilę obecną w opinii Zarządu Spółki 

wprowadzenie takiej możliwości nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym 

niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej mogące skutkować możliwością 

podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych i związanych z tym komplikacji 

natury prawnej. W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu 

korporacyjnego Zarząd Spółki rozważa w przyszłości zastosowanie środków komunikacji 

elektronicznej przy wykonywaniu prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

• Zasada szczegółowa IV.Z.3. – w zakresie, w jakim obejmuje umożliwienie przedstawicielom 

mediów obecności na walnych zgromadzeniach. 

- Na dzień Prospektu Zasada ta nie jest stosowana. W opinii Zarządu Spółki wprowadzenie 

takiej możliwości nie jest konieczne ze względu na przejrzysty charakter przekazywania informacji 

przez Spółkę, a dotyczących całokształtu procesu zwoływania walnych zgromadzeń, 

przedstawiania projektów uchwał na walne zgromadzenia oraz przebiegu walnych zgromadzeń i 

podejmowanych na nich uchwał, a w szczególności uchwał dotyczących wypłaty dywidendy przez 

Spółkę. 

Spółka dostrzega potrzebę uzyskiwania przez rynek pełnej i jednoznacznej informacji na temat 

stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe. Poprzez swoje działania dąży 

do osiągnięcia celów wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, 
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tj. do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji 

z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy. W związku z tym, Spółka podjęła wszelkie 

dostępne jej działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w „Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

30.07.2020r. Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu  

30.07.2020r. Jarosław Świć Członek Zarządu  

 


