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Podstawa prawna

Inne uregulowania 

Tre��  raportu:

Zarz�d ZPUE S.A. informuje, i� nie stosuje nast�puj�cych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, 
stanowi�cych zał�cznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.: 

Zasada 1 cz��ci II

1. Spółka prowadzi korporacyjn� stron� internetow� i zamieszcza na niej (…):
6) �yciorysy zawodowe członków organów spółki,
11) powzi�te przez zarz�d, na podstawie o�wiadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powi�zaniach 
członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponuj�cym akcjami reprezentuj�cymi nie mniej ni� 5% ogólnej  
liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Na utworzonej i prowadzonej przez ZPUE S.A. stronie internetowej zostały zamieszczone podstawowe akty 
wewn�trzne reguluj�ce działalno�� emitenta, tj. statut spółki, regulamin organów, informacje i dokumenty 
zwi�zane z walnymi zgromadzeniami, a tak�e sprawozdania finansowe. Spółka nie stosuje jednak powy�szej 
zasady we wskazanym zakresie. Członkowie Rady Nadzorczej, nie wyra�aj� zgody na upublicznianie ich 
�yciorysów zawodowych na stronie internetowej Spółki.  
Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej zobowi�zani s� do przekazywania Spółce 
informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych ich powi�zaniach z okre� lonym akcjonariuszem, 
a szczególnie akcjonariuszem wi�kszo�ciowym. Spółka nie publikuje obecnie tych informacji na swojej stronie 
internetowej. Przedmiotowa zasada nie miała swojego odpowiednika w dotychczas obowi�zuj�cych zasadach 
ładu korporacyjnego. Zarz�d oraz Rada Nadzorcza Spółki rozwa�� mo�liwo�� przestrzegania w/w zasady oraz 
doło�� wszelkich stara�, aby w przyszło�ci zmniejszy� ryzyko jej nie stosowania.

Zasada 6 cz��ci III

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełnia� kryteria niezale�no�ci od spółki i podmiotów 
pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze spółk�. W zakresie kryteriów niezale�no�ci członków rady nadzorczej 
powinien by� stosowany Zał�cznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli 
dyrektorów niewykonawczych lub b�d�cych członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej). Niezale�nie od postanowie� pkt b) wy�ej wymienionego Zał�cznika osoba b�d�ca pracownikiem 
spółki, podmiotu zale�nego lub podmiotu stowarzyszonego nie mo�e by� uznana za spełniaj�c� kryteria 
niezale�no�ci, o których mowa w tym Zał�czniku. Ponadto za powi�zanie z akcjonariuszem wykluczaj�ce przymiot 
niezale�no�ci członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie si� rzeczywiste i istotne powi�zanie 
z akcjonariuszem maj�cym prawo do wykonywania 5 % i wi�cej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki dokonuj�c wyboru członków Rady Nadzorczej, powołuj� w jej skład osoby zapewniaj�ce, 
w ich opinii, wła�ciw� i efektywn� realizacj� czynno�ci nadzorczych Spółki, jak równie� nale�ycie 
zabezpieczaj�cych interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Ze wzgl�du na posiadane przez członków rady 
nadzorczej kompetencje w sprawowaniu wła�ciwego nadzoru nad działalno�ci� ZPUE S.A., dotychczas nie 
funkcjonowała w Spółce instytucja członka niezale�nego.

Zasada 7 cz��ci III

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa� co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien 
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wchodzi� co najmniej jeden członek niezale�ny od spółki i podmiotów pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze 
spółk�, posiadaj�cy kompetencje w dziedzinie rachunkowo�ci i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza 
składa si� z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mog� by� wykonywane przez 
rad� nadzorcz�.

Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego tre�� jest dost�pna w siedzibie Spółki i na jej stronie 
internetowej. Regulamin nie przewiduje funkcjonowania jakichkolwiek komitetów. Ze wzgl�du na mał� liczebno�� 
rady nadzorczej, zadania komitetów, zgodnie z dotychczasow� praktyk�, s� obecnie wykonywane przez wszystkich 
członków rady nadzorczej a decyzje podejmowane kolegialnie.

Zasada nr 8 cz��ci III

W zakresie zada� i funkcjonowania komitetów działaj�cych w radzie nadzorczej powinien by� stosowany Zał�cznik 
I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli dyrektorów niewykonawczych  (…). 

Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje funkcjonowania komitetów. W przypadku powołania komisji w ramach
rady nadzorczej, Spółka doło�y stara�, aby funkcjonowały one zgodnie z Zał�cznikiem do zalecenia Komisji 
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli dyrektorów niewykonawczych lub b�d�cych członkami rady 
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowo��)

J�drzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

board@zpue.pl zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ�CYCH SPÓŁK�
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-01-02 Ryszard Iwa�czyk Członek Zarz�du

2008-01-02 Kazimierz Grabiec Prokurent
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