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1.

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz
ze wskazaniem, jakie były okoliczno ci i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób
spółka zamierza usun ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady w przyszło ci.

Działaj c na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy w 2008 roku funkcjonowanie Spółki
ZPUE S.A. podlegało zasadom Ładu Korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki Spółek
Notowanych na GPW”.
W 2008 roku ZPUE S.A. nie przestrzegała nast puj cych zasad:
Zasada 1 cz
I „Rekomendacje dotycz ce dobrych praktyk spółek giełdowych
„Spółka powinna prowadzi przejrzyst i efektywn polityk informacyjn , zarówno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z u yciem nowoczesnych technologii, zapewniaj cych szybko , bezpiecze stwo oraz
szeroki dost p do informacji. Spółka korzystaj c w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania
powinna zapewni odpowiedni komunikacj z inwestorami i analitykami, umo liwia transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa przebieg obrad i upublicznia go na stronie
internetowej.”
Komentarz:
Zgodnie ze wskazan zasad Spółka powinna umo liwi transmisj Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa przebieg obrad i przedstawia na swojej stronie internetowej.
W ocenie Zarz du dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadze nie wskazywał na potrzeb dokonywania
takiej transmisji ani rejestracji przebiegu obrad celem zapewnienia szczerszego dost pu uczestników rynku do
informacji. Jednocze nie Zarz d deklaruje, i w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony akcjonariuszy
lub członków Rady Nadzorczej, doło y wszelkich stara , aby zasad t wprowadzi .
Zasada 1 cz
II „Dobre praktyki realizowane przez zarz dy spółek giełdowych”
„Spółka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:
yciorysy zawodowe członków organów spółki.”
Komentarz:
Na utworzonej i prowadzonej przez ZPUE S.A. stronie internetowej zostały zamieszczone podstawowe akty
wewn trzne reguluj ce działalno emitenta, tj. statut spółki, regulaminy organów, informacje i dokumenty
dotycz ce walnych zgromadze , a tak e sprawozdania finansowe. Spółka nie stosuje jednak powy szej zasady
we wskazanym zakresie. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarz du, nie wyra aj zgody na upublicznienie ich
yciorysów zawodowych na stronie internetowej Spółki.
Zasada 1 cz
II „Dobre praktyki realizowane przez zarz dy spółek giełdowych”
„Spółka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:
1.11. 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.”
Komentarz:
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.
Zasada 2 cz
II „Dobre praktyki realizowane przez zarz dy spółek giełdowych”
„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w j zyku angielskim, przynajmniej w zakresie
wskazanym w cz ci II. pkt 1. Zasada ta powinna by stosowana najpó niej pocz wszy od dnia
1 stycznia 2009 r.”
Komentarz:
Przedmiotowa regulacja obowi zuje od 1 stycznia 2009, w zwi zku z tym Spółka w 2008 roku nie stosowała tej
zasady. Niemniej jednak wobec przyst pienia Spółki do Programu Wspierania Płynno ci, a w zwi zku
z wymogami z tym zwi zanymi, Zarz d Spółki zdecydował o stopniowym udost pnianiu na stronie internetowej
Spółki, w zakładce „relacje inwestorskie”, danych w j zyku angielskim, jednak e bez uwzgl dnienia zakresu
informacji zawartych w cz ci II pkt 1.2. i 1.11.
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Zasada 6 cz
III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”
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 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.
Komentarz:
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
III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”
W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu
powinien 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 .
Komentarz:
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 8 cz
III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”
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 (…).
Komentarz:
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).
2.

Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnie
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

oraz praw

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. działa w oparciu o regulacj
zawart
w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Tre Statutu Spółki oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dost pne s
na stronie internetowej Spółki www.zpue.pl.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nale y m.in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych
sprawozda finansowych, podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, wybór, odwoływanie oraz
udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowi zków, podwy szenie lub
obni enie kapitału zakładowego, zmiana tre ci zapisów w Statucie.
Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej uczestnicz w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz – je eli zachodzi
taka konieczno – udzielaj uczestnikom zgromadzenia wyja nie i informacji dotycz cych Spółki, w granicach
swych kompetencji i w zakresie niezb dnym dla rozstrzygni cia omawianych spraw.
Walne zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spółki, w drugim kwartale roku, w godzinach pracy Spółki.
Władze Spółki maj na uwadze zapewnienie wszystkim akcjonariuszom udziału w obradach walnego
zgromadzenia oraz realizacji praw z przysługuj cych im akcji, na równych zasadach.
Władze Spółki dokładaj nale ytej staranno ci, aby podejmowane przez Walne Zgromadzenie uchwały,
uwzgl dniały niezb dny odst p czasu pomi dzy ich podj ciem a okre lonym zdarzeniem, którego dotycz .
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Zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka umo liwia przedstawicielom
mediów obecno
podczas obrad walnych zgromadze pod warunkiem udzielenia zgody przez
Przewodnicz cego Zgromadzenia.
3.

Skład osobowy i zasady działania organów zarz dzaj cych i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów.

Na dzie 31.12.2008 r. Zarz d Spółki działał w nast puj cym składzie:
1. Prezes Zarz du, Dyrektor Generalny – Ryszard Iwa czyk
2. Wiceprezes Zarz du, Zast pca Dyrektora Generalnego – Tomasz St pie
3. Członek Zarz du, Dyrektor Techniczny – Krzysztof Jamróz
Na dzie 31.12.2008 r. Rada Nadzorcza działała w nast puj cym składzie:
1. Przewodnicz ca Rady Nadzorczej – Małgorzata Wypychewicz
2. Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej – Andrzej Grzybek
3. Członek Rady Nadzorczej – Henryka Grzybek
4. Członek Rady Nadzorczej – Teresa Wypychewicz
5. Członek Rady Nadzorczej – Czesław Wypychewicz
Zarz d i Rada Nadzorcza Spółki działaj w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz
odpowiednio Regulaminu Zarz du lub Regulaminu Rady Nadzorczej. Tre Regulaminów udost pniona jest na
stronie internetowej Spółki www.zpue.pl.
Członkowie organów Spółki wykonuj c swoje obowi zki, kieruj si przede wszystkim dobrem Spółki oraz
akcjonariuszy oraz dokładaj wszelkich stara , aby Spółka prowadziła efektywn działalno ekonomiczn
z poszanowaniem interesów wszystkich grup akcjonariuszy.
W tym celu Zarz d opracowuje strategi długoterminowego działania Spółki, która podlega akceptacji Rady
Nadzorczej, a nast pnie jest odpowiedzialny za wdro enie i realizacj tej strategii. Co najmniej raz w roku Rada
Nadzorcza przeprowadza dyskusj na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizacj .
Zarz d Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. Członkowie Zarz du wypełniaj swoje
obowi zki ze staranno ci i wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz do wiadczenia yciowego. Członkowie
Zarz du s zobowi zani do informowania Rady Nadzorczej o ka dym konflikcie interesów w zwi zku
z pełnion funkcj lub o mo liwo ci jego powstania.
Członkowie Rady Nadzorczej podejmuj c działania wynikaj ce z pełnionej funkcji kieruj si wył cznie dobrem
spółki.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie,
nie pó niej ni na najbli szym posiedzeniu Rady Nadzorczej, poinformowa pozostałych członków Rady
o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółk , jednocze nie powstrzymuj c si z zabieraniem głosu w dyskusji
oraz od głosowania nad podj ciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Członkowie Rady Nadzorczej zobowi zali si powstrzyma si ze składaniem rezygnacji z pełnienia funkcji
w trakcie kadencji Rady, je eli mogłoby to uniemo liwi działanie Rady, a w szczególno ci je li mogłoby to
uniemo liwi podj cie istotnej uchwały.
Na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej zobowi zani s do przekazywania
Spółce informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi zaniach z okre lonym akcjonariuszem, a
szczególnie akcjonariuszem wi kszo ciowym.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie stanowi znacznej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki
i jest ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie Członków Zarz du składa si
z cz ci stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzale nionej od wyniku finansowego Spółki.
4.

Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewn trznej i zarz dzania
ryzykiem, w odniesieniu do procesu sporz dzania sprawozda finansowych.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwi zł ocen
sytuacji Spółki.
Na ka dym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarz d zdaje relacj z wszelkich istotnych spraw dotycz cych
działalno ci Spółki. W sprawach nie cierpi cych zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani s przez
Zarz d w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarz du nie mog by podj te
bez akceptacji Rady Nadzorczej. W Spółce podejmowane s tak e stałe działania w kierunku wzmocnienia
wewn trznej kontroli.
W przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do stałego pełnienia nadzoru nad działalno ci Spółki,
oddelegowane osoby składaj Radzie szczegółowe, pisemne lub ustne sprawozdania z czynno ci nadzorczych na
ka dym posiedzeniu Rady.
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Spółka stosuje system kontroli wewn trznej w zakresie prowadzenia rachunkowo ci i sprawozdawczo ci
finansowej zapewniaj ce rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji maj tkowej i finansowej. Spółka posiada
dokumentacj opisuj c przyj te zasady rachunkowo ci, okre laj ce metody wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalenia wyniku finansowego, a tak e sposób prowadzenia ksi g rachunkowych i systemu ochrony danych i ich
zbiorów.
Przyj te zasady rachunkowo ci stosuje si w sposób ci gły zapewniaj c porównywalno
sprawozda
finansowych przy zastosowaniu kontynuacji działalno ci i ostro nej wyceny.
Sprawozdania finansowe Spółki s poddawane badaniom przez podmioty uprawnione wybrane uchwał Rady
Nadzorczej.

Włoszczowa, dnia 6 kwietnia 2009 roku
Prezes Zarz du

Wiceprezes Zarz du

Członek Zarz du

Członek Zarz du

Ryszard Iwa czyk

Tomasz St pie

Krzysztof Jamróz

Maksymilian Górniak
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