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Informacja w sprawie niestosowania przez PHZ „Baltona” S.A. wybranych zasad 

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., Zarząd PHZ „Baltona” S.A. (Spółka) informuje o zamiarze 

nieprzestrzegania, wskazanych poniżej, wybranych zasad ładu korporacyjnego 

określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" 

(DPSN). 

 

1. Zasada II.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która wprowadza 

obowiązek funkcjonowania strony internetowej również w języku angielskim, 

przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie II.1. Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW. 

Spółka nie zapewnia funkcjonowania swojej strony internetowej 

(www.baltona.pl) w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt. 1 

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z uwagi na wysokie koszty 

związane z realizacją tłumaczeń. Spółka będzie jednakże podejmować starania, 

aby jak najwięcej informacji wymienionych w części II pkt. 1 Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW, było tłumaczone na język angielski, z 

zastrzeżeniem, iż informacje takie mogą nie pojawiać się równocześnie z 

informacjami publikowanymi przez Spółkę w języku polskim 

 

2. Zasada IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która wprowadza  

obowiązek zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

polegającym 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. 

 

Z powodu braku możliwości technicznych oraz wysokich kosztów wdrożenia i 

utrzymywania infrastruktury technicznej Spółka nie umożliwia transmitowania 

http://www.baltona.pl/


obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestruje 

przebiegu obrad i nie zamierza upubliczniać go na swojej stronie oraz nie 

zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Emitent rozważy podjęcie 

działań umożliwiających w przyszłości transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. 
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