FAM Grupa Kapitałowa S.A.
54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport nr 1 CG/2014
Tytuł: Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Data: 10-03-2014 ; 9:50
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, informuje o niestosowaniu wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW dotyczących:
Zasada II.1 5)
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa:w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne
gromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady
nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz
podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Spółka nie może zagwarantować stosowania tej zasady. Stosowanie zasady uwarunkowane jest
gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego
przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania
kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem zgromadzenia.
Zasada II.1 7)
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
Zasada nie będzie stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad
WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w
protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy
oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek
handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane
do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność
obrad walnych zgromadzeń.
Zasada II.1 9a)
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa: zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub
wideo

Zasada nie będzie stosowana. Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w
formie audio lub wideo oraz zamieszczania przebiegu obrad na stronie internetowej. W ocenie
Zarządu przekazywanie raportów bieżących oraz zamieszczanie informacji dotyczących przebiegu
Walnego Zgromadzenia na stronach www gwarantuje transparentność oraz chroni w pełni prawa
akcjonariuszy mniejszościowych.
Zasada II 2.
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w
zakresie wskazanym w części II. pkt 1.
Zasada nie będzie stosowana. Spółka posiada stronę internetową w angielskiej wersji językowej, na
której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.
Prowadzona przez Spółkę polityka komunikacji z analitykami i inwestorami, pozwala na uzyskanie
wystarczających informacji dotyczących Spółki. W ocenie Spółki nie wystąpią zatem negatywne skutki
w przypadku nie stosowania tej zasady, w związku z czym ponoszenie dodatkowych kosztów w
świetle panującej sytuacji na rynku jest nie uzasadnione.
Zasada II.3
Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady
nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje
typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez
spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na
potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Zasada nie będzie stosowana. Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w
połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych
transakcji/umów z podmiotem powiązanym, zdaniem Spółki są wystarczające. Do kompetencji Rady
Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich
istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych
umów.
Zasada III.6
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności
członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z
dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej
wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu
stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym
Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka
rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z
akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu.

Zasada nie będzie stosowana. Statut Spółki określa że realizację niezależności stanowi powołanie do
Rady Nadzorczej jednego niezależnego członka, poza tym zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki. Wobec
powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zasada III.9.
Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której
mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.
Zasada nie będzie stosowana. Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w
połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych
transakcji/umów z podmiotem powiązanym, zdaniem Spółki są wystarczające. Do kompetencji Rady
Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich
istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych
umów.
Zasada IV.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,
Zasada nie będzie stosowana, Statut Spółki i Regulamin Walnych Zgromadzeń nie przewidują
możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej i wypowiadania sie w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w przyszłości.
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