
Data sporządzenia: 29 stycznia 2013 r.
Temat: Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Treść raportu: Zarząd Megaron S.A., w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w Spółce nie są i nie będą stosowane lub mogą 
nie być stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 
lipca 2007 roku zmienionego Uchwałą Rady Giełdy Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwałą 
Rady Giełdy Nr 15/1287/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Giełdy Nr 20/1287/2011 z dnia 19 
października 2011 r. oraz Uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada nr 1:
Spółka  powinna  prowadzić  przejrzystą  i  efektywną  politykę  informacyjną,  zarówno  z  wykorzystaniem 
tradycyjnych  metod,  jak  i  z  użyciem nowoczesnych  technologii  oraz  najnowszych  narzędzi  komunikacji  
zapewniających  szybkość,  bezpieczeństwo  oraz  efektywny  dostęp  do  informacji.  Korzystając  w  jak  
najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:
-  prowadzić  swoją  stronę  internetową,  o  zakresie  i  sposobie  prezentacji  wzorowanym  na  modelowym 
serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/;
-  zapewnić  odpowiednią  komunikację  z  inwestorami  i  analitykami,  wykorzystując  w  tym  celu  również 
nowoczesne metody komunikacji internetowej;

Zasada  nie  jest  i  nie  będzie  stosowana  w  części  dotyczącej  zakresu  i  sposobu  prezentacji  relacji 
inwestorskich  wzorowanym  na  serwisie dostępnym  pod  adresem:  http://naszmodel.gpw.pl/,  ponieważ 
Spółka ma ograniczone możliwości techniczne prowadzenia witryny w jej obecnym modelu konstrukcyjnym. 
W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy zakres informacji zawartych na stronie internetowej Spółki w pełni 
zapewnia akcjonariuszom dostęp do istotnych informacji Spółki i nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę 
dokonania jego zmiany.
W części  dotyczącej  zapewnienia  odpowiedniej  komunikacji  z  inwestorami  i  analitykami,  Prezes Zarządu 
Spółki  stosownie do potrzeb udziela wywiadów przedstawicielom mediów, a na zapytania przekazane do 
Spółki za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jest każdorazowo udzielana odpowiedź.

Zasada nr 5:
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w 
szczególności  określać  formę,  strukturę  i  poziom  wynagrodzeń  członków  organów  nadzorujących  i  
zarządzających.  Przy  określaniu polityki  wynagrodzeń członków organów nadzorujących i  zarządzających  
spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania  
odpowiedniego  systemu  wynagrodzeń  dyrektorów  spółek  notowanych  na  giełdzie  (2004/913/WE),  
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Zasada nie jest i  nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki  wynagrodzenie dla 
członków rady nadzorczej i członków zarządu określa uchwała walnego zgromadzenia. Wynagrodzenie to 
wiąże się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiada wielkości 
Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników.

Zasada nr 12:
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa 
głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu  
środków komunikacji elektronicznej.

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty korporacyjne 
Spółki  (statut,  regulamin  walnego  zgromadzenia)  nie  przewidują  możliwości  uczestniczenia  w  walnym 
zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.  W ocenie Zarządu dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń Megaron  S.A. 
nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania takiej komunikacji.

http://naszmodel.gpw.pl/


II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada nr 1:
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

Zasada nr 1 pkt. 2a): corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn 
odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat,

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Spółka nie będzie podawać informacji o udziale kobiet i mężczyzn 
odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej, aby nie doprowadzić do mylnego odczucia u inwestorów, że 
na wybór kandydatów poza kryterium kwalifikacji i doświadczenia będzie mieć wpływ dodatkowo kryterium 
płci. Skład organów podawany jest przez Spółkę do wiadomości publicznej w formie raportów. 

Zasada nr 1 pkt. 5):  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,

Zasada nie jest stosowana i nie będzie stosowana. 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 Spółki przed odbyciem zgromadzenia.

Zasada nr 1. pkt. 6):  roczne sprawozdania z działalności  rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej 
komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej  oraz systemu kontroli  
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. W ramach 
działalności Rady Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione komitety, więc nie jest możliwe uwzględnienie 
ich pracy w sprawozdaniach z działalności rady.

Zasada nr 1. pkt. 7): pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed  
i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu 
obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych 
kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą 
danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia,  zgodnie z 
przepisami  kodeksu  spółek  handlowych  oraz  regulaminu  walnego  zgromadzenia,  mają  prawo  składać 
oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, ze takie zasady w wystarczający 
sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Zasada nr 1. pkt. 9a): zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Zasada  nie  jest  i  nie  będzie  stosowana,  ponieważ  w ocenie  Zarządu  dotychczasowy  przebieg  walnych 
zgromadzeń Megaron S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania takiego zapisu. W Spółce 
nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny, elektroniczny, audio-wizualny) przebiegu obrad walnych 
zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad, ale nie zawiera on wszystkich 
wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad walnego zgromadzenia. O umieszczeniu 
poszczególnych  kwestii  w  protokołach  walnego  zgromadzenia  decyduje  przewodniczący  walnego 
zgromadzenia,  kierując  się  przepisami  prawa,  wagą  danej  sprawy  oraz  uzasadnionymi  żądaniami 
akcjonariuszy.  Uczestnicy walnego zgromadzenia,  zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz 
regulaminu walnego zgromadzenia,  mają prawo składać oświadczenia  na piśmie,  które  są załączane do 
protokołów.  Zarząd  Spółki  uznaje,  że  takie  zasady  zapewniają  zarówno  transparentność  obrad  walnych 
zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie 
życzyć sobie upublicznienia swojego wizerunku lub wypowiedzi.
W ocenie  Spółki  wykonywanie  obowiązków informacyjnych zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa 
poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie 
internetowej  Spółki,  dodatkowo  zapewnia  akcjonariuszom  dostęp  do  wszystkich  istotnych  informacji 
dotyczących walnych zgromadzeń.



Zasada  nr  1.  pkt.  11):  powzięte  przez  zarząd,  na  podstawie  oświadczenia  członka  rady  nadzorczej,  
informacje  o  powiązaniach  członka  rady  nadzorczej  z  akcjonariuszem  dysponującym  akcjami  
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ Spółka nie stosuje zasady, o której mowa w pkt. III.2 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zasada nr 1. pkt. 14): informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu  
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły,

Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ wyboru biegłego rewidenta dokonuje 
Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki, kierując się przede wszystkim profesjonalnym podejściem 
biegłego  rewidenta  do  powierzonych  zadań.  Rada  zapewnia,  aby  biegli  rewidenci  odpowiedzialni  za 
przeprowadzenie badania zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia.

Zasada  nr  2:  Spółka  zapewnia  funkcjonowanie  swojej  strony  internetowej  w  języku  angielskim, 
przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1.

Zasada powyższa nie jest i nie będzie przez Spółkę w pełni stosowana, ponieważ największe zainteresowanie 
Spółką wśród klientów istnieje na rynku krajowym. Jednocześnie papiery wartościowe spółki notowane są 
tylko na rynku krajowym. Ponadto obecna struktura akcjonariatu Spółki, wskazuje że akcjonariuszami są 
osoby posiadające obywatelstwo polskie lub podmioty działające w oparciu o polskie prawo.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada nr 2:  Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich  
powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów  
na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej,  
mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Spółka stoi na stanowisku, że zasada jest zbędna w kontekście 
wyłączenia się członka rady od udziału w sytuacji konfliktu interesów.

Zasada nr 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  jest  i  nie  będzie  stosowana.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  członkowie  rady 
nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie zawiera 
i nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki. Według 
opinii zarządu skład osobowy rady właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

Zasada nr 8: W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być 
stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).

Zasada  nie  jest  i  nie  będzie  stosowana  przez  Radę  Nadzorczą  Spółki,  ponieważ  w  ramach  rady  nie 
funkcjonują żadne komitety. Nie jest wykluczone, że w przypadku zwiększenia się liczby członków rady w 
przyszłości zostanie powołany komitet audytu.



IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada nr 1: Przedstawicielom mediów powinno się umożliwić obecność na walnych zgromadzeniach.

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w walnych zgromadzenia akcjonariuszy Spółki biorą udział 
osoby uprawnione i obsługujące walne zgromadzenia. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych 
zobowiązań  dla  akcjonariuszy  dotyczących  szczególnego  umożliwiania  obecności  na  zgromadzeniach 
przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych w wystarczający  sposób regulują  wykonanie nałożonych na Spółki  publiczne obowiązków 
informacyjnych  w  zakresie  jawności  i  transparentności  spraw  będących  przedmiotem  obrad  walnych 
zgromadzeń.

Zasada nr 2: Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym 
zgromadzeniu  i  wykonywania  ich  praw.  Zmiany  w  regulaminie  powinny  obowiązywać  najwcześniej  od  
następnego walnego zgromadzenia.

Zasada  nie  jest  i  nie  będzie  stosowana  w  części  dotyczącej  obowiązywania  zmian  w  regulaminach 
najwcześniej  od  następnego  walnego  zgromadzenia,  ponieważ  częstotliwość  organizowania  walnych 
zgromadzeń w Spółce może prowadzić  do znacznego odwlekania  wprowadzonych zmian, co nie  leży w 
interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Zasada nr 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 jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty korporacyjne 
Spółki  (statut,  regulamin  walnego  zgromadzenia)  nie  przewidują  możliwości  uczestniczenia  w  walnym 
zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków 
komunikacji  elektronicznej.  W ocenie  Zarządu  Spółki  dotychczasowy  przebieg  walnych  zgromadzeń nie 
wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania takiej transmisji, czy też komunikacji. Spółka nie jest w 
stanie  zapewnić  obsługi  walnego  zgromadzenia  gwarantującej  bezpieczeństwo  techniczne  oraz 
bezpieczeństwo prawne dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie internetowej Spóki. 

Podstawa prawna raportu: § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

http://www.corp-gov.gpw.plo/

