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System publikacji: EBI 
Raport bieżący nr: 1/2014 

Data sporządzenia:  2014-07-11 
Temat:  Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych 

w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 
Treść raportu:  
 
Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Zarząd TORPOL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że stosuje wszystkie rekomendacje 
oraz zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW" (DPSN) stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 
listopada 2012 r., za wyjątkiem wskazanych poniżej. 
 
Rekomendacja 9 części I DPSN: 
 
Treść:  
 
„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”. 
 
Uzasadnienie: 
 
Emitent nie zamierza stosować powyższej zasady uznając, iż decydujące znaczenie dla wyboru 
członków organów Emitenta powinny mieć ich kompetencje i rzeczywiste przygotowanie do 
pełnienia powierzonych im funkcji zarządczych i nadzorczych, a nie ich płeć. 
 
Zasada 6 części III DPSN: 
 
Treść:  
 
„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i 
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności 
członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 
dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami 
rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) 
wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub 
podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których 
mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot 
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i 
istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu”. 
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Uzasadnienie: 
 
Aktualnie żaden z członków Rady Nadzorczej TORPOL S.A. nie spełnia kryterium niezależności 
wskazanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Intencją Emitenta jest 
powołanie osób spełniających kryterium niezależności podczas najbliższego walnego 
zgromadzenia Spółki. 
 
Rekomendacja 12 części I DPSN: 

 
Treść:  
 
„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 10 części IV DPSN: 

 
„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”. 
 
Uzasadnienie dotyczące Rekomendacji 12 części I DPSN oraz Zasady 10 części IV DPSN: 
 
Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, 
związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Emitent, nie 
decyduje się na transmisję obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym jak również na 
zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania 
tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego 
stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie tej zasady w życie. 
 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

2014-07-11 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. 
Finansowych 

Michał Ulatowski 

2014-07-11 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. 
Produkcji 

Krzysztof Miler 

 


