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Treść raportu:  

W związku z odbyciem w dniu 9 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) 

TORPOL S.A. (Emitent, Spółka), Zarząd Spółki informuje o incydentalnym odstąpieniu od 

stosowania zasady ładu korporacyjnego wyrażonej w Części II pkt. 1 ppkt 9a Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW zgodnie, z którą Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową  

i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad 

walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.  

Z uwagi w szczególności na planowany przedmiot obrad ZWZ w ocenie Spółki nie było 

uzasadnionym ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z zapewnienie sprzętu 

technicznego umożliwiającego rejestrowanie obrad ZWZ w formie audio lub wideo. Zarząd Spółki 

uznaje przy tym, że dotychczasowy sposób informowania akcjonariuszy o przebiegu walnego 

zgromadzenia, tj. podawanie do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał w sposób 

wystarczający zapewnia transparentność Emitenta oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy, a 

ponadto eliminuje potencjalne roszczenia akcjonariuszy, co do upublicznienia ich wizerunku i 

wypowiedzi.   

Dodatkowo Spółka informuje o incydentalnym odstąpieniu od stosowania zasady ładu 

korporacyjnego wyrażonej w Części IV pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

zgodnie, z którą dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być 

tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 

przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Mając na uwadze dokonaną analizę przepływów 

finansowych w Spółce, Zarząd podjął decyzję o rozłożeniu płatności dywidendy na dwie równe 

raty w wysokości 0,25 zł każda, w terminach odpowiednio 31 sierpnia 2015 r. I rata oraz w dniu 

30 listopada 2015 r. II rata. 


