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Informacja o czasowym niestosowaniu zasady IV pkt 1 0 Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW  
 
Podstawa prawna: 
 
§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w Spółce 
czasowo nie będzie stosowana zasada corporate governance zawarta w Rozdziale IV pkt. 
10 załącznika do Uchwały Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku 
zatytułowane „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, następnie zmienionego 
Uchwałą Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, zgodnie z którą 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.  
 
Zdaniem Zarządu Spółki mającego na względzie strukturę właścicielską dotyczącą akcji 
w Spółce oraz biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę towarzyszącą odbywaniu się 
obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Emitenta powyższa zasada czasowo nie będzie 
stosowana z uwagi na utrudnienia zarówno o charakterze prawnym oraz technicznym, dla 
prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. 
 
Zarząd Spółki pragnie wskazać, iż w chwili obecnej Statut Spółki nie zawiera postanowień 
umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej w myśl postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
Ponadto Spółka nie dysponuje również odpowiednią infrastrukturą do przeprowadzenia 
transmisji, a mając na uwadze obecną sytuację finansowo-ekonomiczną Emitenta nakłady 
finansowe poniesione na wprowadzenie powyższych rozwiązań technicznych byłyby 
niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści.  
 
W ocenie Spółki niestosowanie wyżej wymienionej zasady nie będzie wywierać negatywnych 
skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie praw lub interesów 
akcjonariuszy.  
 
W przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy stosowania powyższych 
form Emitent nie wyklucza możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej w przyszłości, a tym samym stosowania powyżej 
określonej, przy czym pragnie podkreślić, iż celem zgodności ze stanem prawnym 
wymagałoby to podjęcia przez akcjonariuszy Spółki stosownej decyzji w formie uchwały 
w przedmiocie zmiany Statutu. 
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