Informacja dotycząca stosowania zmienionych
zasad ładu korporacyjnego

Źródło informacji

EBI

Data sporządzenia

2013-05-31

Raport bieżący numer
Skrócona nazwa emitenta

1/2013
FAMUR

Treść raportu:
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmian do zasad ładu korporacyjnego, dokonanych
Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada
2012 roku (Uchwała), w sprawie uchwalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", Zarząd FAMUR
S.A. (Emitent) na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje, iż w
zakresie wprowadzonych zmian, przewiduje odstępstwo od stosowania następujących zasad:

Część II pkt 1 ppkt. 9a)
-"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".
Zasada ta nie będzie stosowana.
Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu
przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowane do tej pory dokumentowanie przebiegu
walnych zgromadzeń zapewnia transparentność działalności Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zdaniem Spółki, niestosowanie powyższej zasady nie spowoduje istotnych zagrożeń po stronie akcjonariuszy, tym
bardziej, że Spółka przekazywać będzie do publicznej wiadomości, w formie raportów bieżących, jak też zamieszczać
na swojej stronie internetowej, wszelkie wymagane prawem informacje oraz dokumenty związane zarówno z
ogłoszeniem o zwołaniu, jak i przebiegiem Walnego Zgromadzenia. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się
ze istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Mając na względzie
powyższe, w ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia nie
znajdują uzasadnienia.

Część IV pkt 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."

Zasada ta nie będzie stosowana.
W ocenie Spółki koszty związane z techniczną obsługą transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym
oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, nie znajdują uzasadnienia. Zdaniem
Spółki, niestosowanie powyższej zasady nie spowoduje istotnych zagrożeń po stronie akcjonariuszy, tym bardziej, że
Spółka przekazywać będzie do publicznej wiadomości, w formie raportów bieżących, jak też zamieszczać na swojej
stronie internetowej, wszelkie wymagane prawem informacje oraz dokumenty związane zarówno z ogłoszeniem o
zwołaniu, jak i przebiegiem Walnego Zgromadzenia. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się ze istotnymi
elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.
W pozostałym zakresie, Emitent podtrzymuje wcześniejsze zastrzeżenia dotyczące nieprzestrzegania i/lub częściowego
nieprzestrzegania zasad wyrażonych w poprzednich wersjach "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW".

