
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
(wyciąg ze Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności emitenta za rok zakończony dnia 31 

grudnia 2015 roku) 

4.5. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  

POJPRZEM S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku, nowych 

Zasad Ładu Korporacyjnego Spółka stosuje ww. Zasady. O powyższym informowano w raporcie 

bieżącym z dnia 15.01.2016 r. Informacja ta również znajduje się na stronie internetowej Spółki.  

Do końca roku 2015 Spółka stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązujące od 01 stycznia 2013 

roku przyjęte uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.  

W związku z powyższym PROJPRZEM S.A. przekazuje informacje o zakresie stosowania Zasad Ładu 

korporacyjnego 2013, w tym Rekomendacji, o których mowa w pkt I Dobrych Praktyk. Sprawozdanie 

Zarządu z działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy za 2015 rok  

Informacje są przekazywane na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. PROJPRZEM S.A. oświadcza jednocześnie, że stosuje ww. Zasady Ładu 

Korporacyjnego. Odstępstwa od poszczególnych Zasad, w tym Rekomendacji wskazano poniżej:  

 Zasada opisana w Dziale I pkt 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/;"  

Spółka posiada stronę internetową dostosowaną do wymogów branży, w której Spółka działa. Strona 

została oparta o zasady funkcjonalności i przejrzystości, tak aby w jak najszerszym stopniu zapewnić 

akcjonariuszom i potencjalnym inwestorom dostęp do niezbędnych informacji o PROJPRZEM S.A. 

Relacje inwestorskie nie są bezpośrednio wzorowane na modelu przedstawionym w powyższej 

rekomendacji. Spółka przedstawia je w sposób przejrzysty i zgodny z oczekiwaniami inwestorów.  

 Zasada opisana w Dziale I pkt 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)."  

W zakresie kształtowania wynagrodzeń kadry Zarządzającej Spółka kieruje się zasadą 

proporcjonalności wysokości wynagrodzenia w stosunku do powierzonych zadań i pełnionych funkcji.  



Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest jawna i podlega publikacji w 

formie raportów okresowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej 

PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy za 2015 rok  

W związku z tym polityka wynagrodzeń stosowana w Spółce nie posiada charakteru 

sformalizowanego, w postaci szczególnych regulacji. Punkt 5 rekomendacji stosowany jest w sposób 

pośredni, podobnie jak zalecenia Komisji Europejskiej z 14.12.2004 r. w sprawie wspierania 

odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie.  

 Zasada opisana w Dziale I pkt 9  

„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony 

udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, 

wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności 

gospodarczej.”  

PROJPRZEM S.A. prowadzi politykę powoływania w skład organów Spółki osób posiadających 

stosowne doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kompetencje. Inne czynniki, w tym płeć osoby, 

nie stanowią wyznacznika w tym zakresie. Obecnie w skład dwuosobowego Zarządu nie wchodzi 

kobieta, natomiast Rada Nadzorcza Spółki składa się z jednej kobiety i pięciu mężczyzn.  

 Zasada opisana w Dziale I pkt 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."  

Zasada ta nie jest stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz 

Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z 

wdrożeniem systemu transmisji danych.  

4.6. Wyjaśnienia dotyczące respektowania zasad wyrażonych w punktach od II do IV Dobrych 

Praktyk Spółek Giełdowych  

a/ wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru 

zasad jest publicznie dostępny  

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego przyjęte uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 

listopada 2012 r. Zakres stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego znajduje się na stronie 

internetowej spółki www.projprzem.com w zakładce „Relacje inwestorskie”. Emitent opublikował w 

dniach 03.01.2008 r., 17.06.2010 r., 01.07.2010 r. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności 

gospodarczej Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy za 2015 rok  

04.01.2013 r. raporty bieżące informujące o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego. Raporty te 

są również dostępne na stronie internetowej Spółki.  

b/ wskazanie zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie Emitent mógł się zdecydować 

dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny  

 



Spółka Akcyjna PROJPRZEM nie stosuje innych niż wymienione powyżej zasad ładu korporacyjnego.  

c/ wskazanie wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez Emitenta praktyk 

w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym 

wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu 

korporacyjnego  

Spółka Akcyjna PROJPRZEM nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza 

wymogi przewidziane prawem krajowym.  

d/ wskazanie postanowień w zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu 

korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia  

 Zasada opisana w Dziale II pkt 1.6  

"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: roczne sprawozdanie z 

działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę 

nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania 

ryzykiem istotnym dla spółki."  

Powyższa zasada nie jest w pełni stosowana przez Spółkę, gdyż w Radzie Nadzorczej nie działają 

komitety wewnętrzne, w rozumieniu Dobrych Praktyk.  

PROJPRZEM S.A. podejmuje stosowne działania zmierzające do przedkładania przez Radę Nadzorczą 

ww. informacji. Z chwilą ich uzyskania zostają one niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej 

Spółki.  

 Zasada opisana w Dziale II pkt 1.7:  

"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy 

dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, 

wraz z odpowiedziami na zadawane pytania." Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej 

Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy za 2015 rok  

Zasada ta nie jest stosowana, gdyż publikacje mogłyby naruszyć interes poszczególnych 

akcjonariuszy.  

 Zasada opisana w Dziale II pkt 1.9a:  

"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej zapis przebiegu obrad 

walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo."  

Zasada ta nie jest stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz 

Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z transmisją 

walnych zgromadzeń.  

 Zasada opisana w Dziale II pkt 2  

"Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, 

przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1."  



Spółka zapewnia tłumaczenie zawartości strony internetowej na język angielski w ograniczonym 

zakresie, niezbędnym do przedstawienia charakterystyki działalności Spółki. Ze względu na strukturę 

akcjonariatu komunikowanie się z inwestorami w języku polskim, zdaniem Spółki, spełniało 

dotychczas swoją rolę.  

 Zasada opisana w dziale III pkt 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."  

Powyższa zasada nie jest stosowana, gdyż Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji w sprawie wyłonienia 

ze swego grona komitetów wewnętrznych, zgodnie z zaleceniami ładu korporacyjnego.  

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 (Dz.U.2009.77.649) o biegłych rewidentach i 

ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 1 grudnia 2009 roku powierzyła zadania komitetu 

audytu, przewidziane ww. ustawą Radzie Nadzorczej in corpore. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

gospodarczej Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy za 2015 rok  

 Zasada opisana w Dziale IV pkt 10  

"Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:  

 transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  

 dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż 

miejsce obrad."  

Zasada ta nie jest i nie będzie w najbliższym czasie stosowana przez Spółkę, ze względów finansowo-

organizacyjnych. 


