
Warszawa, 13.03.2017 
Aktualny stan stosowania przez Boryszew S.A.  

rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze  
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 

 
Boryszew S.A. stosuje rekomendacje i zasady zawarte w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 z wyłączeniem: 
 
 Rekomendacja/Zasada  

I.Z.1 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej 
formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:  

 

 I.Z.1.20 

zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,  

Zasada nie jest stosowana 

Komentarz spółki  

Z uwagi na nierejestrowanie przebiegu obrad walnego zgromadzenia w inny 
sposób niż poprzez sporządzenie wymaganego przepisami prawa protokołu, 
Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad 
walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

II.Z.3 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, 
o których mowa w zasadzie II.Z.4.  

Zasada nie jest stosowana. 
 
 

II.Z.7 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 
zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, 
o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada 
nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio. 

Zasada nie jest stosowana. 
 

II.Z.8 Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie 
II.Z.4.  

 Zasada nie jest stosowana. 

IV.R.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce 
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę 
techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić 
akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, 
w szczególności poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 

mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając 
w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia.  

Zasada nie jest stosowana. 



IV.Z.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym. 

Zasada nie jest stosowana 
 
Komentarz Spółki: 
 
W ocenie Spółki powszechnie dostępna transmisja obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie 
jest oczekiwana przez akcjonariuszy.  
Dodatkowo obecna forma dokumentowania obrad Walnego Zgromadzenia 
pozwalała na zachowanie transparentności i ochrony praw akcjonariuszy. 
Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w 
formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej 
www.boryszew.com.pl.  

V.Z.6 Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może 
dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu 
konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki 
uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania 
konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej 
od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

 

Zasada nie jest stosowana 

Komentarz spółki : Spółka obecnie nie posiada regulacji wewnętrznych 
określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu 
interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub 
możliwości jego zaistnienia. Spółka po przeprowadzeniu weryfikacji 
funkcjonującej w tym zakresie praktyki, rozważy możliwość wprowadzenia 
tego typu regulacji w przyszłości. 

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

Zasada nie jest stosowana 

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. 

Zasada nie jest stosowana 

 

 

 


