
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 
 

VOXEL S.A. ZAMIERZA PRZESTRZEGAD WSZYSTKICH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, ZAWARTYCH W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK 
NOTOWANYCH NA GPW”, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/1287/2011 RADY GIEŁDY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU, ZA 
WYJĄTKIEM ZASADY II.1. PKT 5 I 7, ZASADY II.2. ORAZ ZASADY IV.10. 

1) Zgodnie z zasadą II.1. Spółka ma prowadzid korporacyjną stronę internetową i zamieszczad na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:  

w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - 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 (pkt 5),  

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania 
(pkt 7). 

W ocenie Zarządu stosowanie tej zasady jest uwarunkowane 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 przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia. Jeśli chodzi o pytania akcjonariuszy Emitent będzie stosowad tę zasadę zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 428 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych 
tj. pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w powołanym wyżej przepisie.  

2) Zgodnie z zasadą II.2. Spółka ma zapewnid funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 
1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, 

W ocenie Zarządu ponoszone w związku z tym koszty byłyby niewspółmierne wobec prawdopodobnej skali zainteresowania inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. 

3) Zgodnie z zasadą IV.10. Spółka powinna zapewnid akcjonariuszom możliwośd 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 wypowiadad się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa 
głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Ze względu na znaczne koszty Emitent nie rejestruje ani nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia. W  ocenie Zarządu ponoszone w związku z tym koszty byłyby 
niewspółmierne wobec prawdopodobnej skali zainteresowania inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. 

 


