
Raport EBI nr 2/2017 

Data sporządzenia: 2017-06-29 

Temat: Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”, 

„Emitent”) informuje, iż stosuje wszystkie zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016” zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad:  

 Szczegółowa zasada I.Z.1.3. – schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy 

członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.  

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasady I.Z.1.3 w związku z niestosowaniem przez 

Spółkę szczegółowej zasady II.Z.1. 

 Szczegółowa zasada I.Z.1.8. – zestawienia wybranych danych finansowych spółki za 

ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez 

ich odbiorców. 

Spółka wskazuje, że zamierza prezentować dane za ostatnie 5 lat działalności, w formacie 

umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Spółka wskazuje jednak, że w 

związku z przekształceniem w 2016 r. sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF i 

zaprzestaniem sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnych z PSR, w 

pierwszym roku notowania Akcji na GPW, na stronie internetowej Spółki dostępne będą jedynie 

dane finansowe za ostatnie 3 lata działalności, zgodnie ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem 

Finansowym.  

 Zasada I.Z.1.20 – zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w 

formie zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 

na stronie internetowej Spółki. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego 

Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na 

swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od 

udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w 

formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do 

publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej 

Spółki. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób, jak również forma dokumentowania obrad 

Walnych Zgromadzeń zapewniają wysoki stopień transparentności oraz ochrony praw 

wszystkich akcjonariuszy Spółki.  

 Rekomendacja II.R.2 – Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu 

lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i 

różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, 

wieku i doświadczenia zawodowego.  

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie 

Nadzorczej. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, prowadząc jednocześnie 

politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz 

posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Jednocześnie Spółka nie ma 

wpływu na skład organów. 

 Szczegółowa zasada II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary 

działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób 

jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. 



W Spółce nie funkcjonuje formalny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków 

Zarządu. W ocenie Spółki takie rozwiązanie jest stosowne i adekwatne do obecnego etapu 

rozwoju i skali działalności Spółki oraz zapewnia efektywne zarządzanie. 

 Zasada 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. 

W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza 

przestrzegać powyższej zasady. 

 Zasada 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. 

W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza 

przestrzegać powyższej zasady. 

 Zasada III.Z.4 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny 

(w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie 

nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa 

w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza 

przestrzegać powyższej zasady. 

 Rekomendacja IV.R.2. – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub 

zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić 

infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego 

zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna 

umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich 

środków. 

Spółka wskazuje, że zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej będzie pociągać 

niewspółmierne do potencjalnego zainteresowania akcjonariuszy taką możliwością koszty oraz 

inne zasoby Spółki. W związku z tym Spółka nie planuje przeprowadzania Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 Zasada IV.Z.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, 

spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym. 

Spółka nie przewiduje możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas 

obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności transmisji obrad Walnego Zgromadzenia 

oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Zdaniem Spółki powyższe wiąże się 

z zagrożeniami prawidłowego i sprawnego przeprowadzania Walnego Zgromadzenia o naturze 

prawnej i technicznej. W ocenie Spółki istnieje wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa 

takiego rodzaju komunikacji, jak również wystąpienia zakłóceń technicznych. Ponadto, Spółka 

nie dysponuje stosownym zapleczem organizacyjno-technicznym umożliwiającym wdrożenie 

powyższej zasady. Co więcej, wdrożenie tej zasady obciążyłoby Spółkę dodatkowymi, wysokimi 

kosztami. Z uwagi na powyższe, Spółka nie będzie stosować powyższej rekomendacji. 

 Zasada IV.Z.3 – Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych 

zgromadzeniach. 

Spółka nie przewiduje możliwości obecności przedstawicieli mediów podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia. W ocenie Emitenta powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w 

szczególności Rozporządzenie o Raportach, w sposób wystarczający regulują realizowanie przez 



spółki publiczne obowiązków informacyjnych dotyczących jawności i transparentności obrad 

Walnego Zgromadzenia, jak również spraw stanowiących jego przedmiot. 


