
 
 

Oświadczenie Zarządu Grodno S.A. w sprawie stosowanych zasad ładu korporacyjnego 
 
Zarząd Grodno S.A. poniżej przekazuje informację w zakresie zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na NewConnect”, które nie są przez Spółkę stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem okoliczności i 
przyczyn ich niestosowania 
 

 

pkt Dobra praktyka 
Oświadczenie 

dotyczące 
stosowania praktyki 

Uzasadnienie Spółki 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 
politykę informacyjną zarówno z  wykorzystaniem 
tradycyjnych  metod, jaki z użyciem nowoczesnych   
technologii   oraz   najnowszych  narzędzi  komunikacji  
zapewniających  szybkość,  bezpieczeństwo  oraz  
szeroki  i  interaktywny dostęp do  informacji.  Spółka,  
korzystający  w  jak  najszerszym  stopniu  z tych 
metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami,  wykorzystując  w  tym  celu  
również  nowoczesne  metody komunikacji 
internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 
na stronie internetowej. 

Tak z wyłączeniem 
transmisji obrad 
walnego 
zgromadzenia, 
rejestracji video i 
upubliczniania 
nagrania 

Informacje dot. walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy i jego 
przebiegu emitent będzie 
publikował w postaci raportów 
bieżących, które będą umieszczane 
na stronie internetowej. Wszyscy 
akcjonariusze biorący udział w WZA 
będą mieli możliwość zapoznania 
się ze wszystkimi sprawami 
poruszanymi na walnym 
zgromadzeniu. Nakłady finansowe 
poniesione na transmisję 
internetową lub rejestrację video są 
niewspółmiernie wysokie w 
stosunku do potencjalnych korzyści 
wynikających z powyższego 
działania. 

5 Spółka   powinna   prowadzić   politykę   informacyjną   
ze   szczególnym  uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną 
dla danej   spółki sekcję relacji  inwestorskich   
znajdującą się na  stronie www.GPWInfoStrefa.pl 

Nie Spółka nie zamierza stosować tej 
praktyki, ponieważ uważa iż 
zapewnia wystarczający dostęp do 
informacji poprzez stronę 
internetową www.newconnect.pl 
oraz www.grodno.pl 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 
dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 
powinien zawierać co najmniej:  
- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń 
w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta,  
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 
przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem,  
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem,  
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające 
mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

Nie Emitent uważa, że należyte 
wykonywanie obowiązków 
informacyjnych (publikacja 
informacji na stronach 
internetowych Spółki, NewConnect) 
jest wystarczające do miesięcznego 
informowania o działaniach Spółki. 

 


