
 

 

 

 

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk     

             

Raport EBI nr: 1/2016 

Data: 15.04.2016 

 

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA LPP S A 

przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na GPW 2016" 

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane 

w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

Nie ma zastosowania. 

LPP nie publikuje prognoz. 

 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 

niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: 

Spółka w stosowanym terminie zamieści na swojej stronie internetowej informacje o braku transmisji 

obrad WZA. 

 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i 

umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółk i stosowane do tej 

pory dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia transparentność działalności Spółki 

oraz chroni prawa wszystk ich akcjonariuszy. 

W szczególności Spółka udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących, a także 

publikacji na stronie internetowej. 

Dodatkowo w tej samej formie są udostępniane szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań i 

ewentualne sprzeciwy wniesione do podjętych uchwał. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania 

się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.   

Spółka jednak nie wyk lucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.  

  



Zarząd i Rada Nadzorcza  

 

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w  zasadzie 

II.Z.4. 

Nie ma zastosowania. 

Ze względu na minimalny, przewidziany prawem sk ład RN, w Radzie Nadzorczej LPP nie funkcjonuje 

komitet audytu. Rolę komitetu pełni cała RN. 

 

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 

stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w  Regulaminie Giełdy oraz przepisach 

dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych; 

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: 

Ocena po raz pierwszy zostanie przedstawiona ZWZA LPP za 2015 rok.  

 

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji 

I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: 

Ocena po raz pierwszy zostanie przedstawiona ZWZA LPP za 2015 rok.  

 

Systemy i funkcje wewnętrzne  

 

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu 

wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku 

dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.  

Nie ma zastosowania. 

W LPP istnieje komórka funkcji audytu wewnętrznego. 

 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczyw istym. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki 

stosowane do tej pory dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia transparentność 

działalności Spółk i oraz chroni prawa wszystk ich akcjonariuszy. 

W szczególności Spółka udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących, a także 

publikuje je na stronie internetowej. 

Dodatkowo w tej samej formie są udostępniane szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań i 

ewentualne sprzeciwy wniesione do podjętych uchwał. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania 



się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.   

Spółka jednak nie wyk lucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.  

 

IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może 

zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy. 

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: 

Spółka nie dokonywała dotychczas warunkowej wypłaty dywidendy.  

 

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna 

ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby 

skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co  w konsekwencji mogłoby 

stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: 

Spółka nie przeprowadzała dotychczas podziału wartości nominalnej swoich akcji.  

 

Wynagrodzenia  

 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, 

zawierający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,  

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z  członków 

zarządu, w  podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem 

kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad 

wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej 

jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym 

menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,  

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w 

polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,  

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, 

w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności  

funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie będzie publikować raportu na temat polityk i wynagrodzeń, z uwagi na brak posiadania polityk i 

wynagrodzeń. LPP jednak nie wyk lucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.  

 

Podpisy:     Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu 

       Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu 

 


