
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 
roku 
Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu spełniają wymogi raportu o stosowaniu zasad 
ładu korporacyjnego, które zostały określone w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Giełda”) oraz w § 1 Uchwały Nr 1013/2007 
Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007r. W związku z powyższym, w myśl Uchwały Nr 
718/2009 Zarządu Giełdy z dnia 16 grudnia 2009 r., sporządzenie „Oświadczenia o 
stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 r.” zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim Unii Europejskiej” oraz opublikowanie go w ramach raportu rocznego jest 
równoznaczne z realizacją obowiązku przekazania Giełdzie raportu o stosowaniu ładu 
korporacyjnego. 

1. Zasady ładu korporacyjnego, któremu podlega INDY KPOL S.A. oraz 
miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie d ost ępny. 
Indykpol SA w 2013 roku stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady 
Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Jest to znowelizowana wersja dobrych 
praktyk, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Pierwotny tekst przyjęty został 
Uchwałą Rady Giełdy nr 12/1170/ 2007 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia 
„Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”. Tekst zbioru zasad dostępny jest na stronie 
internetowej Giełdy (http://corp-gov.gpw.pl/ oraz na stronie internetowej Indykpol SA w 
zakładce ład korporacyjny. 

2. Zakres w jakim Indykpol SA odst ąpiła od postanowie ń zbioru zasad 
ładu korporacyjnego. 
Indykpol SA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy 
dostęp do informacji o Spółce. Znalazło to wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek 
giełdowych począwszy od wejścia w życie „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2002”. 
Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na 
stronie internetowej www.indykpol.pl. Tam też prezentowane są wyniki finansowe oraz 
kalendarium najważniejszych wydarzeń.  

W 2013 roku Spółka stosowała większość zasad, za wyjątkiem opisanych poniżej.  

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2013 roku Spółka nie 
zastosowała zasad ładu korporacyjnego dotyczących wykorzystania nowoczesnych metod 
komunikacji elektronicznej (zasada nr I. 1, zasada nr I.12, zasada nr II 1.9a, zasada nr IV.10). 

I.1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
efektywny dostęp do informacji.  
Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:  
- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na 
modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: 
http://naszmodel.gpw.pl/;  



- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji internetowej.  

I.12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez 
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania 
walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
II.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji 
wymaganych przez przepisy prawa:  
9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 
IV. 10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego 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 niż miejsce obrad.  

Zasady te dotyczą zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad 
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocnika mogą 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż 
miejsce obrad. Ponadto zgodnie z powyższymi zasadami Spółka powinna zamieszczać na 
korporacyjnej stronie internetowej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie 
audio lub wideo. 

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości aktywnego 
uczestniczenia akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu 
realizację powyższych rekomendacji z uwagi na wysokie koszty i duże ryzyko 
nieprawidłowego funkcjonowania takiego rozwiązania. W ocenie Spółki aktualnie 
obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną 
realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich 
akcjonariuszy. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy oraz upowszechnienia się 
zdalnego sposobu komunikacji na rynku, Spółka nie wyklucza stosowania przedmiotowych 
zasad w przyszłości. 

2)  Spółka nie stosowała w pełni zasady Nr 1 z części II. w zakresie dotyczącym pkt 2, tzn. 
"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji 
wymaganych przez przepisy prawa: życiorysy zawodowe członków organów spółki".  

Na stronie Spółki nie ma zakładki z życiorysami członków organów Spółki, dane te były 
jednak prezentowana po wyborze członków rady na bieżąca kadencję w raporcie bieżącym Nr 
12/2012. 

3) Spółka nie stosowała w pełni zasady, określonej w części II pkt 2 ,,Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu: ,,Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony 
internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. ". 

Spółka prowadziła swoją stronę internetową w języku angielskim, natomiast nie zamieszczała 
na niej wszystkich informacji wymienionych w części II pkt. 1. Spółka zamierza równo 
traktować inwestorów polskich i zagranicznych, dlatego dołoży wszelkich starań, aby 
najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Spółki były dostępne zarówno w języku 
polskim, jak i angielskim. 



Od 2009 roku Spółka prowadzi stronę internetową, zawierającą zakładki poświęcone relacjom 
inwestorskim i zasadom ładu korporacyjnego, sporządzone zgodnie z modelem opracowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 


