
INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

 

PERMA-FIX MEDICA S.A. przestrzega zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 

795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na 

NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect” za wyjątkiem wskazanych poniżej zasad: 

 

 Punkt 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 szeroki i 

interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 

metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

 

UZASADNIENIE: 
Emitent stosuje tę praktykę z pominięciem rejestrowania, transmisji i upubliczniania obrad WZ, 

gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w 

porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania.  

 

 Punkt 3.2 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis 

działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 

najwięcej przychodów 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis działalności Spółki bez wskazania 

rodzaju działalności z której uzyskuje najwięcej przychodów.  

 

 Punkt 3.3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis rynku, 

na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku. 

 

 UZASADNIENIE: 

Emitent prowadzi analizę rynków na których działa jedynie na potrzeby Zarządu i planowania 

strategicznego. 

 

 Punkt 3.6  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 

dokumenty korporacyjne spółki. 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent nie zamieszcza na swojej stronie dokumentów korporacyjnych, gdyż aktualny tekst 

jednolity statutu Spółki został opublikowany przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI, natomiast 



informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Spółki jest publicznie dostępna na stronie 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

 Punkt 3.13  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent nie zamieszcza na swojej stronie internetowej kalendarza zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, gdyż informacja ta jest przekazywana w formie raportu 

bieżącego EBI. Ponadto Emitent o terminach walnych zgromadzeń oraz terminach spotkań / 

telekonferencji dla inwestorów również informuje poprzez opublikowanie raportu bieżącego EBI. 

 

 Punkt 3.16 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania 

akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 

 

UZASADNIENIE:  

W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego protokołowania 

oraz faktu, że najczęściej dotyczą one spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie 

decyduje się na stosowanie przedmiotowej praktyki. 

 

 Punkt 3.20  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 

informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji na temat podmiotu, który pełni 

funkcję animatora akcji Emitenta, gdyż informacja ta jest zamieszczona na stronie Organizatora 

Alternatywnego Systemu Obrotu (www.newconnect.pl).  

 

 Punkt 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 na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski znajdującej się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl, gdyż sekcja relacji inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz 

dokumentami korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.medical-

isotope.com 

 

 Punkt 11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 

powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

 

UZASADNIENIE:  

Na pytania ze strony inwestorów i mediów Spółka będzie udzielać odpowiedzi na bieżąco drogą 

telefoniczną i mailową. Emitent nie planuje organizowania publicznie dostępnych spotkań z 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.medical-isotope.com/
http://www.medical-isotope.com/


inwestorami, analitykami i mediami, ze względu na znaczące koszty organizacji takich spotkań 

oraz stosunkowo niewielkie zainteresowanie nimi ze strony potencjalnych odbiorców. Emitent 

nie wyklucza jednakże organizacji tego rodzaju spotkań w przyszłości. Będą one organizowane w 

przypadku zgłaszanego Spółce istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy, analityków lub 

przedstawicieli mediów. 

 

Niemniej jednak Emitent w bieżącym roku zorganizował telekonferencje z przedstawicielami 

zarządu spółki, na której przedstawiona została bieżąca sytuacja biznesowa Spółki, a inwestorzy 

mieli możliwość kierowania swoich pytań drogą mailową. 

 

 Punkt 16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

[…] 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent uważa, że należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (przekazywanie raportów 

bieżących i okresowych – kwartalnych oraz rocznych) jest wystarczające i nie jest konieczne 

sporządzanie comiesięcznych raportów powielających w większości już opublikowane 

informacje. 

 


