Raport bieżący EBI nr 2/2014
Spółka: VISTAL GDYNIA S.A.
Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w
Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy oraz w związku z informacją w
Prospekcie emisyjnym Vistal Gdynia S.A. (Spółka, Emitent) zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2013 roku, iż po dopuszczeniu do obrotu
giełdowego emitowanych przez Emitenta instrumentów finansowych Emitent opublikuje
odpowiedni raport w przypadku, gdy jakakolwiek zasada zawarta w dokumencie „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN) nie będzie stosowana, Zarząd Spółki
informuje, iż stosuje wszystkie ww. zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem
następujących zasad:
1) Dział I DPSN Zasada 5.: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady
jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i
poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu
polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno
mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie
wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na
giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r.
(2009/385/WE).” Zgodnie ze Statutem, zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia
członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest
przedmiotem negocjacji. Natomiast ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia powinna być
uzależniona od zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności powierzonych poszczególnym
członkom organów nadzorujących i zarządzających Spółki. Informacje o wysokości
wynagrodzeń członków organów Spółki będą przedstawiane w raportach rocznych.
2) Dział I DPSN Zasada 9.: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom,
by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji
zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i
innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”
W skład
czteroosobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni, a w pięcioosobowym składzie
Rady Nadzorczej znajduje się jedna kobieta. W przyszłości przy wyborze składu Zarządu
oraz Rady Nadzorczej, w zakresie zależnym od Spółki, będzie ona dążyć do
uwzględniania rekomendacji GPW jednocześnie pozostawiając stosowne decyzje w rękach
uprawnionych organów Spółki.
3) Dział I DPSN Zasada 12.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość
wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego
zgromadzenia, poza miejscem walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.” . Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki wskazuje, iż
"głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji,
nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406(5) Kodeksu
spółek handlowych." Jednak stosowanie zasady w pełni wiązałoby się z ryzykami natury
prawnej i organizacyjnej lub z wysokimi kosztami obsługi dwustronnej komunikacji w
czasie rzeczywistym, których ponoszenie w chwili obecnej nie jest w ocenie Spółki

uzasadnione. Spółka ustala dogodne terminy Walnych Zgromadzeń i podaje je wraz z
projektami uchwał z wyprzedzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tak,
aby umożliwić przygotowanie i udział wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom
5) Dział II DPSN Zasada 2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej
również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”.
Zarząd Spółki prowadzi stronę korporacyjną także w języku angielskim, jednak mając na
uwadze racjonalną politykę kosztową (koszty tłumaczeń dokumentacji) nie wszystkie
informacje wskazane przez zasadę będą na niej zamieszczane. Spółka rozważy
stosowanie tej zasady w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez szersze grono
akcjonariuszy.
6) Dział IV Zasada 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”. Mając na uwadze ryzyka natury prawnej, koszty wprowadzenia
technologii transmisji obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi
zgromadzeniami w ocenie Spółki stosowanie tej zasady w spółce wielkości Vistal Gdynia
S.A. nie jest obecnie uzasadnione. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności
poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na
swojej stronie internetowej Spółka będzie zapewniać akcjonariuszom dostęp do
wszystkich najważniejszych informacji dotyczących walnych zgromadzeń.
Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w
przyszłości, a intencją Zarządu jest trwałe przestrzeganie większości zasad ładu
korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

