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Tak/Nie
Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
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
Nie
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).
GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w
Nie
przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w
prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.
Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność
sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność
w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający
Nie
wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką
jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią
działalności w tym zakresie.
Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą, jakość ładu informacyjnego jest
zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie
internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne działanie za bardziej właściwe
- w sytuacji, gdy dotyczące spółki:
- publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo
nieprawdziwe, albo stały się takimi później,
Nie
- publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych
okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze.
Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez
przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi
mogą mieć skutek opiniotwórczy, i niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie
zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne.
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub
przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem
Nie
odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
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Uzasadnienie

Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza natomiast wynagrodzenie rady
nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów
Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z
pełnionych funkcji i wynikają z wielkości Spółki oraz uzyskiwanych wyników
ekonomicznych.
Spółka nie prowadzi polityki kadrowej opartej na uprzywilejowaniu płci i nie
ogranicza udziału przedstawicieli żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu i
nadzoru. Decyzja w zakresie obsady organów Spółki należy do akcjonariuszy i rady
nadzorczej Emitenta, którzy dokonując zmian w składzie tych organów kierują się
kompetencjami, doświadczeniem i umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią.
Spółka wspiera incydentalnie działalność w wymienionym zakresie, niemniej
jednaknie uznaje, aby stanowiła ona element misji biznesowej i strategii rozwoju
mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność.

Rank Progress S.A. uznaje, iż najbardziej wiarygodnym źródłem informacji nt
Spółki są przede wszystkim: strona internetowa www.rankprogress.pl, informacje
publikowane za pośrednictwem systemu ESPI i EBI, informacje i artykuły prasowe
przygotowane na zlecenie Spółki oraz informacje udzielane w odpowiedziach na
zapytania inwestorów. Spółka nie odpowiada za informacje przez nią
nieautoryzowane. Jednakże Zarząd każdorazowo poddaje publikowane o spółce
informacje analizie i w przypadku, gdyby miały okazać się nieprawdziwe
i/lubwyrządzić spółce lub jej akcjonariuszom istotnąszkodę, Zarząd nie wyklucza
odpowiedniej reakcji na stronie internetowej. Do chwili obecnej Zarząd nie
stwierdził tego typu konieczności.
Biorąc pod uwagę koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie,
Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom
możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego
rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego
stosowania, Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie go w życie.
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Dobre praktyki realizowane przez zarząd Spółki
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz
informacji wymaganych przez przepisy prawa:

1

2a

6

7

Corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn
odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich
dwóch lat,

Nie

Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej
komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej
Nie
oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
spółki,
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed
Nie
i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

9a

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

14

Informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej Nie
reguły.

III
1

Nie

Skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta jest na bieżąco aktualizowany za
pośrednictwem
raportowania
bieżącego
oraz
strony
internetowej
www.rankprogress.pl Informacje odnośnie historycznego składu organów
zarządzających i nadzorujących Emitenta znajdują się w raportach okresowych
Spółki.
Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów
oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla spółki, bowiem w ramach działalności rady nadzorczej nie istnieją
komitety.
Zasada ta nie będzie stosowana, gdyż w opinii Rank Progress S.A. publikacja pytań
mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.
Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności technicznoorganizacyjnych Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na zapis obrad
walnego zgromadzenia, ani w formie audio, ani wideo. Ponadto treść
podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, wszyscy
akcjonariusze mają więc możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na
walnym zgromadzeniu.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i
zmiana takiego podmiotu należy do kompetencji rady nadzorczej Spółki, która w
swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww.
podmiotu.

Dobre praktyki stosowane przez członków rady nadzorczej
Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

1

Raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą
ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i Nie
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

3

Rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego
Nie
zgromadzenia.

3

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego
zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na Nie
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej Nie
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Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na
brak komitetów w ramach rady nadzorczej, których przedmiotem jest ocena
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
Rada Nadzorcza nie przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych
systemów.
Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewiduje obowiązku opiniowania
spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
W opinii Rank Progress S.A. obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej nie
jest obligatoryjna ponieważ na pytania akcjonariuszy w sposób kompetentny
odpowiada każdy z członków Zarządu i Rady Nadzorczej z osobna.
Jednocześnie Zarząd spółki oświadcza, iż w obradach walnego zgromadzenia
uczestniczą zawsze Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
W ramach rady nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Przy czym Emitent
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Oświadczenie Spółki w zakresie niestosowania określonych zasad ładu korporacyjnego
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15
lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).
Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

IV

wskazuje, iż w razie powiększania w przyszłości składu rady nadzorczej Emitent
będzie dążył do utworzenia, w ramach rady nadzorczej, stosownych komitetów.

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego Nie
na:

10
1
2

Transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu
innym niż miejsce obrad.

-

Data publikacji raportu 8.01.2013

Strona 3 z 3

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno –
organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w
tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na transmisję obrad
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie
akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się
stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeństwa jego stosowania, Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie go w życie.

