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RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ
ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE
„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016”
Stosownie do treści Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), spółki
notowane na rynku podstawowym GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dokument ten stanowi zbiór
rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek notowanych
na GPW i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały zarządu i rady GPW określają sposób
przekazywania przez spółki notowane na GPW informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz
zakres przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę notowaną
na GPW w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka taka ma obowiązek przekazania
informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka notowana na GPW zobowiązana
jest dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w danym roku obrotowym.
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Spółka”) dąży do zapewnienia jak największej
transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw
akcjonariuszy również w materiach nieregulowanych przepisami prawa. W związku z powyższym,
Spółka podjęła niezbędne działania w celu jak najpełniejszego realizowania zasad zawartych w
„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki zamierza stosować wszystkie zasady zawarte w „Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem następujących:


Zasada szczegółowa I.Z.1.3. - schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków
zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana. Nie został opracowany wewnętrzny podział
odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki. Cały Zarząd Spółki odpowiedzialny jest
za wszystkie obszary działalności Spółki. Powyższa zasada będzie stosowana w przypadku opracowania
polityki odpowiedzialności.


Zasada szczegółowa I.Z.1.11. - informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej
zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej
reguły.
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Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka nie publikuje na stronie internetowej informacji
w powyższym zakresie. Wybór podmiotów uprawnionych do badania finansowego każdorazowo zależy
od suwerennych decyzji organów Spółki.


Zasada szczegółowa I.Z.1.15. - informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki
różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien
uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek,
doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej
realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności.
Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie
różnicując wieku lub płci. Wybór kadr zależy w zupełności od osiągnięć, skuteczności oraz
profesjonalizmu poszczególnych kandydatów.


Zasada szczegółowa 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: Zasada nie jest stosowana. Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady
motywowany jest wysokim kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych,
pozwalających na realizowanie wynikających z niej obowiązków, niewspółmierne do ewentualnych
korzyści płynących dla akcjonariuszy. Mając na względzie powyższe w najbliższym czasie zapis
przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo nie będzie zamieszczony na
internetowej stronie korporacyjnej Spółki. Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu,
przepisów prawa oraz prowadzi stosowną politykę informacyjną.


Zasada szczegółowa I.Z.1.19. - pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 §
1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też
szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka przestrzega powyższą zasadę w zakresie
przewidzianym właściwymi ustawami tj. Kodeksem spółek handlowych oraz Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Spółka nie prowadzi szczegółowego
zapisu przebiegu rozmów, pytań i odpowiedzi zadawanych podczas walnych zgromadzeń Spółki.


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

Komentarz spółki: Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce. Przyczyny braku stosowania
powyższej zasady zostały podane w wyjaśnieniu o niestosowaniu zasady I.Z.1.16.
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Zasada szczegółowa II.Z.1. - Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary
działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób
jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Zarząd ponosi odpowiedzialność za cały obszar
działalności Spółki. W przypadku opracowania polityki odpowiedzialności – Spółka przystąpi do
stosowania powyższej zasady.


Zasada szczegółowa II.Z.2. - Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach
nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Statut oraz obowiązujące dokumenty wewnętrzne Spółki
nie nakładają obowiązku informacyjnego na członków zarządu w powyższym zakresie.


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

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka nie może zagwarantować, że walne zgromadzenie
posiadające decyzyjność w powyższym zakresie będzie realizowało obowiązek przewidziany zasadą.


Zasada szczegółowa 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.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie ma
wyodrębnionych komitetów. Jego funkcję pełni cała Rada Nadzorcza, której zasady funkcjonowania
określa wewnętrzny regulamin, postanowienia statutu Spółki oraz przepisy prawa


Zasada szczegółowa II.Z.8. – Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana z powodów wskazanych w argumentacji II.Z.7.


Zasada szczegółowa IV.Z.3. - Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych
zgromadzeniach.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń,
kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów – Spółka niezwłocznie udziela stosownych
odpowiedzi. O obecności mediów podczas walnych zgromadzeń decydują akcjonariusze oraz
przewodniczący zgromadzenia.


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

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji. Wynagrodzenia członków Zarządu
ustalane jest decyzją Rady Nadzorczej na podstawie postanowień Statutu Spółki i odpowiada
kwalifikacjom i zakresowi obowiązków członków zarządu. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych –
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wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez walne zgromadzenie. Wysokości
wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej jak również menedżerów wyższego szczebla
uzależniona jest zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności.


Rekomendacja 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.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji z uwagi na brak przyjętej polityki
wynagrodzeń.
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