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Raport Bieżący nr 1/2014/DPSP 

 

Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 

Podstawa prawna: Inne uregulowania 

 

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., 

Zarząd Macrologic  S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka przyjęła do 
stosowania zasady ładu korporacyjnego w zakresie zawartym w 
załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr. 20/1287/2011 z dnia 19 
października 2011, zatytułowane Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW zmienionym Uchwałą nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 
2012 r. z pominięciem stosowania następujących zasad:  

 
 Niestosowanie punktu I.5. 

 

Treść zasady  

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). 
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Stanowisko Spółki 

Spółka nie stosuje zasady I.5. Polityka systemów motywacyjnych kadry 
zarządzającej 

i pracowników opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz zmiennym 
uzależnionym od osiągnięcia uzgodnionych wyników rocznych: 
przychodów lub zysku netto - różnych kategorii dla różnych grup 
pracowniczych. 

Istniejące regulacje prawne i podatkowe nie sprzyjają korzystaniu z 
instrumentów finansowych, o których mowa w zaleceniu KE. 

 
 Niestosowanie punktu I.12. 

 

Treść zasady  

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. 

 

Stanowisko Spółki  

Spółka nie stosuje zasady I.12. w odniesieniu do transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i nie 
upublicznia go na witrynie internetowej. 

 

Akcjonariat Spółki jest skupiony. 70% akcji Spółki należy do 
akcjonariuszy, którzy są zainteresowani udziałem bezpośrednim w 
zgromadzeniu. Pozostali akcjonariusze nie wyrażali do tej pory ani 
zainteresowania udziałem w zgromadzeniu, ani obserwacją jego obrad. 
Z tego względu, nie wydaje się konieczne, realizowanie tego zalecenia 
dobrych praktyk. 

 

Spółka rozważy zmianę stanowiska po ujawnieniu zainteresowania ze 
strony akcjonariuszy mniejszościowych. 
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Spółka zapewnia przejrzystą politykę informacyjną, dotyczącą Walnych 
Zgromadzeń przez wykonywane wszystkich obowiązków 
informacyjnych, przewidzianych Rozporządzeniem 

Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Na mocy 
wyżej wymienionego Rozporządzenia Spółka publikuje informacje o 
terminie i miejscu Zgromadzeń, porządku obrad, projektach uchwał, co 
umożliwia każdemu akcjonariuszowi lub osobie zainteresowanej 
udziałem w Zgromadzeniu. 

 

Po zakończeniu Zgromadzenia Spółka przekazuje niezwłocznie do 
publicznej wiadomości treść podjętych przez Zgromadzenie uchwał i 
inne istotne informacje dotyczące Zgromadzenia.  

 

W ocenie Zarządu regulacje prawne są wystarczające dla zapewnienia 
przez Spółkę przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej w zakresie 
rejestrowania obrad Zgromadzeń, z zachowaniem dotychczasowej to 
jest tradycyjnej metody rejestracji Zgromadzenia. 

 
 Niestosowanie punktu II.1.9a. 

 

Treść zasady  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, 
oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: zapis przebiegu 
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.   

 

Stanowisko Spółki   

Spółka nie stosuje zasady II.1.9a z powodu nie stosowania zasady I.12. 
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 Niestosowanie punktu II.2. 

 

Treść zasady  

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w 
języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 
1.  

 

Stanowisko Spółki   

Wersja angielska serwisu spółki jest ograniczona do opisu dotyczącego 
podstawowej oferty Macrologic. Działalność operacyjna spółki 
koncentruje się wyłącznie na polskim rynku przedsiębiorstw. 
Skoncentrowana struktura akcjonariatu, niski free-float, niewielka 
kapitalizacja oraz dotychczasowe, blisko 20-letnie doświadczenie 
działania na rynku publicznym wskazuje, że zainteresowanie 
zagranicznych podmiotów informacjami w zakresie Investor Relations 
nie uzasadnia kosztów prowadzenia serwisu inwestorskiego w tak 
szerokim zakresie. 

  
 Niestosowanie punktu III.6. 

 

Treść zasady  

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 
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rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do 
wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu.  

 

Stanowisko Spółki   

Intencją akcjonariuszy większościowych jest współpraca w ramach 
organu nadzorującego z osobami zainteresowanymi sprawami spółki. 
Dotychczas Spółka nie zanotowała zainteresowania podmiotów 
posiadających mniej niż 5% akcji w sprawowaniu nadzoru nad 
sprawami spółki. W każdej chwili inicjatywa taka jest możliwa do oceny 
i zatwierdzenia przez organ nadzorujący. 

  
 Niestosowanie punktu III.8. 

  

Treść zasady   

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

  

Stanowisko Spółki  

Wielkość Spółki nie uzasadnia powołania kolejnych organów 
kontrolnych do regulacji działania Rady Nadzorczej składającej się z 
pięciu członków. Interesy akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, są 
chronione przy zachowaniu podstawowej zasady: ciągłego, 
codziennego nadzoru sprawowanego przez czterech członków rady 
nadzorczej będących głównymi akcjonariuszami. 

 
  



 

Macrologic SA | ul. Kłopotowskiego 22 | 03-717 Warszawa | 

+48 222 566 222 doradca@macrologic.pl | www.macrologic.pl 

 Niestosowanie punktu IV.10 

  

Treść zasady  

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. 

 

Stanowisko Spółki  

Spółka nie stosuje zasady IV.10., co wytłumaczyła w zasadzie I.12. 


