UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i
przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych
Na LPP SA ciąży obowiązek realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad
ładu korporacyjnego wynikających z Regulaminu Giełdy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów

wartościowych

oraz

warunków

uznawania

za

równoważne informacji

wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 poz. 133).
Aktualne zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych
ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Regulamin
Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w
sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej
sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie
analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Zgodnie z Uchwałą Zarządu
GPW nr 1309/2015 raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego są
przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu
o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności
emitenta w raporcie rocznym spółki.
Rada Nadzorcza ocenia, że LPP SA prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze
stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.
Wskazać należy, iż do końca 2015 roku obowiązywały Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
przyjęte uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r.
Zarząd LPP SA złożył oświadczenie, że Spółka i jej organy w 2015 roku przestrzegały zasad Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW opisanych w częściach II, III i IV przy czym:


nie był spełniany wymóg punktu 9a części II

mówiący o konieczności zapisu na stronie

internetowej Spółki przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,



nie był spełniany wymóg punktu 10 części IV mówiący o konieczności zapewnienia
akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

Informacje dotyczące zasad Ładu Korporacyjnego dostępne były na korporacyjnej stronie internetowej
Spółki www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.
Spółka nie stosuje praktyk

w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi

przewidziane prawem krajowym.
Spółka i jej organy przestrzegały także zasad Dobrych Praktyk Spółek Not owanych na GPW
opisanych w części I z wyjątkiem:


Punktu 5 - stosowane zasady wynagradzania nie spełniały wszystkich wymogów opisanych w
zaleceniach Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku oraz Zaleceń z 30 kwietnia 2009
roku.



Punktu 9 - nie istniały żadne formalne zasady członkostwa w organach spółki w odniesieniu
do płci ani żadne programy wspierania zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w
wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w LPP SA. Obecnie wszyscy członkowie organów
spółki to mężczyźni.



Punktu 12 – Spółka nie zapewniła akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub
przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania
się walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Od 1 styczna 2016 roku wszedł w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
W dniu 15 kwietnia 2016 roku Zarząd LPP SA przekazał na GPW raport bieżący (za pośrednictwem
systemu EBI) o stosowaniu przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w nowym Zbiorze Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, za wyjątkiem:


Rekomendacji IV.R.2 – przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym,

wykonywanie,

osobiście lub przez

pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia).


Rekomendacji VI.R.1 - wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów
powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.



Rekomendacji VI.R.2 - polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią
spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także
powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.



Zasady szczegółowej I.Z.1.20 – umieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.



Zasady szczegółowej IV.Z.2. - zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym.



Zasady szczegółowej VI.Z.4. – opublikowania w sprawozdaniu z działalności raportu na temat
polityki wynagrodzenia.

Poza wymienionymi powyżej wyjątkami Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, a wcześniej Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.
Oprócz komunikacji za pomocą systemu EBI LPP SA zamieszcza na stronie internetowej w języku
polskim i angielskim dokumenty wyszczególnione w punkcie I.Z.1.
Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczony m
w Raporcie rocznym LPP SA i raporcie rocznym Grupy Kapitałowej LPP SA . Oświadczenie to w
sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje
wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków

uznawania

za

równoważne

informacji

wymaganych

przepisami

prawa

państwa

niebędącego państwem członkowskim.
Ponadto Spółka zgodnie z p. I.Z.1.13. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”
zamieszcza na swojej stronie internetowej informację nt. stosowania przez spółkę zasad i
rekomendacji

zawartych w powyższym

dokumencie.

W

informacji,

oprócz

uzasadnienia do

niestosowanych zasad zawarty jest komentarz do rekomendacji, których spółka nie stosuje.
W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez LPP SA są zgodne z wymogami i rzetelnie
przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.
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