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ZPUE Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ZPUE Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych
zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
•

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych
organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej
kryteriów niezależności,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka zamieszcza na stronie internetowej w wyodrębnionym miejscu skład zarządu i
rady nadzorczej wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej
kryteriów niezależności. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej i Zarządu są
natomiast każdorazowo zamieszczane w raportach bieżących informujących o powołaniu
danej osoby do składu organu Spółki, zgodnie z regulacjami w zakresie obowiązków
informacyjnych. W ocenie władz Spółki, przekazanie powyższych życiorysów poprzez
raporty bieżące jest optymalną formą ich upublicznienia, wobec czego życiorysy te nie są
zamieszczane w wyodrębnionym miejscu na stronie internetowej Spółki.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje obecnie wskazanej zasady z uwagi na brak odpowiednich regulacji w
Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na
dodatkowe koszty związane z transmisją walnych zgromadzeń.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub
mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny
stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura
ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu Spółki, zakres informacji udostępnianych w
języku angielskim na stronie internetowej Spółki nie obejmuje wszystkich danych
wyszczególnionych w zasadzie I.Z.1. Z uwagi na to, w ocenie Zarządu Spółki w obecnej
chwili nie jest ekonomicznie uzasadnione udostępnianie w języku angielskim pełnego
zakresu danych objętych zasadą I.Z.1.

•

Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności,
o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji jeden z członków organu nadzoru spełnia
kryteria niezależności. Akcjonariusze, dokonując wyboru obecnego składu rady
nadzorczej, uznali, iż powołanie do jej składu jednej osoby spełniającej kryteria
niezależności w zupełności zapewni właściwą realizację czynności nadzorczych.
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane
w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Aktualnie w Spółce funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, stąd też nie został
powołany przewodniczący komitetu audytu.
II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące
raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za
realizację zadań w zakresie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego, co uzasadnia
rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę. W sprawozdaniu rocznym rady
nadzorczej znajdą się ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny raportowania
finansowego oraz działalności operacyjnej Spółki.
•

Systemy i funkcje wewnętrzne
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem,
audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu
członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do
rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie powołała odrębnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za
zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance, co uzasadnia rozmiar oraz rodzaj
prowadzonej działalności.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności
określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki
zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie została wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego. W przypadku
powołania wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego Spółka dołoży starań, aby w
odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego lub innych osób
odpowiedzialnych za realizację tych zadań, miały zastosowanie zasady niezależności
określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki
zawodowej audytu wewnętrznego.

•

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Biorąc pod uwagę strukturę swojego akcjonariatu, Spółka nie dostrzega potrzeby
transmitowania obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W tej sytuacji brak
jest uzasadnienia dla ponoszenia kosztów związanych z zapewnieniem technicznej
obsługi walnego zgromadzenia.

•

Wynagrodzenia
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi
uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych
menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka spełnia założenia wynikające z niniejszej zasady w zakresie uzależniania
poziomu wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od
rzeczywistych wyników finansowych spółki, osiąganych w skali rocznej. Poziom
wynagrodzenia jest również uzależniony od innych kryteriów ekonomicznofinansowych, jednakże kryteria te nie wpisują się w pozostały zakres niniejszej zasady.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki
wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków
zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem
kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad
wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej
jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym
menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w
polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów,
w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka w znacznym stopniu spełnia założenia niniejszej zasady, gdyż w raporcie
rocznym zamieszcza większość wyszczególnionych w niej informacji. Informacje w
pozostałym zakresie Spółka będzie mogła przekazywać dopiero z chwilą wprowadzenia
polityki wynagrodzeń, o której mowa w ,,Dobrych Praktykachˮ.

