
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega 

emitent oraz tych, na które emitent mógł się zdecydować 

dobrowolnie, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie 

dostępny 

Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego wyrażonym w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Dobre Praktyki) stanowiącym załącznik do 

Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku.  

Przedmiotowy dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakładce poświęconej zagadnieniom 

ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW (http://corp-gov.gpw.pl/). 

Wśród zasad opisanych w ww. zbiorze znajdują się reguły opisane w ramach I części 

Dobrych Praktyk pt. „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych”, 

na których stosowanie Emitent może się zdecydować dobrowolnie.     

Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień 

Dobrych Praktyk oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia 

Emitent wskazuje poniżej w jakim zakresie, odstąpił od postanowień „Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, wyjaśnia przyczyny tego odstąpienia oraz 

informuje, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie 

zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie 

zastosowania danej zasady w przyszłości.  

Stopniowość wdrażania zasady prowadzenia korporacyjnej strony internetowej w 

języku angielskim w zakresie wskazanym w części II. pkt.1 Dobrych Praktyk wynika z 

relatywnie niewielkiej częstotliwości korzystania ze stron angielskojęzycznych Spółki 

przez aktualnych i potencjalnych inwestorów. W miarę rejestrowania większej ilości 

wejść na angielskojęzyczną stronę internetową APLISENS S.A. będzie zwiększać 

liczbę publikowanych w języku angielskim dokumentów i informacji. 

W 2014 roku Spółka nie stosowała się do rekomendacji dotyczącej zapewnienia 

akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa 

głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem walnego zgromadzenia, przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  Zdecydowana większość 

głównych Akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia 

bezpośrednio. Podstawowym czynnikiem determinującym niestosowanie zasady są 

koszty. Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze 

strony szerszego grona Akcjonariuszy Zarząd dołoży starań, aby zasadę 

wprowadzić.   

http://corp-gov.gpw.pl/


W odniesieniu do obowiązku posiadania polityki wynagrodzeń oraz zasad jej 

ustalania Spółka wskazuje, iż zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

ustala Walne Zgromadzenie. Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków 

Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności 

wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w 

relacji do jej wyników ekonomicznych. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest 

przedmiotem negocjacji. Zgodnie z Regulaminem Zarządu Rada Nadzorcza ustala 

zasady wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. W Spółce 

nie istnieje dokument określający zasady ustalania polityki wynagrodzeń. Wysokości 

wynagrodzeń członków organów Spółki są przedstawiane w raportach rocznych.   

Rekomendacja GPW zalecająca spółkom publicznym i ich akcjonariuszom 

zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji 

zarządu i nadzoru  jest obecnie stosowana w przypadku Zarządu, natomiast wśród 5 

członków Rady Nadzorczej jest jedna kobieta. Proporcje udziału kobiet i mężczyzn w 

Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki zależą zarówno od zgłoszeń stosownych 

kandydatur, umiejętności, profesjonalizmu oraz od kompetencji kandydata lub 

kandydatki oraz od decyzji – odpowiednio - Akcjonariuszy Spółki oraz członków Rady 

Nadzorczej.  

Spółka nie stosuje zasady wskazanej w części IV pkt. 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”), o czym 

informowała w raporcie EBI nr 1/2013 opublikowanym w dniu 2 stycznia 2013 r. W 

ocenie Spółki przyjęcie obecnie do stosowania ww. zasady pociągałoby za sobą 

zagrożenia natury organizacyjno-technicznej i prawnej mogące negatywnie wpłynąć 

na przebieg walnego zgromadzenia oraz wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę 

dodatkowych kosztów, co łącznie jest nieadekwatne do potencjalnych korzyści. 

Obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach, zgodne z 

wymogami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych dla spółek publicznych, oraz 

miejsce i terminy przeprowadzania walnych zgromadzeń APLISENS S.A. umożliwiają 

realizację praw wynikających z akcji i dobrze zabezpieczają interesy wszystkich 

akcjonariuszy. Spółka rejestruje i upublicznia przebieg walnego zgromadzenia na 

własnej stronie internetowej po zakończeniu obrad. 

 


