
Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk        
 

1 | S t r o n a  www.szar.pl 

 

 

 

 

Oświadczenie w przedmiocie 

stosowania 

Zasad Dobrych Praktyk przez 

SZAR S.A. 
w 2014r. 

 

 

 

 

 

29 maja 2015r 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk        
 

2 | S t r o n a  www.szar.pl 

 

Zarząd SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie oświadcza, iż w 2014r. stosował zasady zawarte 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 niżej przedstawionych: 

 

Częstochowa, 29 maja 2015r 

 

 

 

                                                

 

 
Zasada 

Zakres 

stosowania 
Komentarz 

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.  

TAK 

 z 

wyłączeniem 

transmisji 

obrad WZ z 

wykorzystanie

m sieci 

Internet, 

rejestrowania 

przebiegu 

obrad i 

upubliczniania 

go na stronie 

internetowej 

 

Wszystkie istotne dla Akcjonariuszy spółki 

informacje dotyczące zarówno procesu 

zwoływania jak i przebiegu obrad WZ 

publikowane są w formie raportów bieżących jak 

również zamieszczane na stronie internetowej 

spółki. 

W ocenie zarządu Emitenta koszty związane z 

techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji 

posiedzeń WZ przy wykorzystaniu sieci Internet są 

niewspółmierne do potencjalnych korzyści i w 

obecnej sytuacji  nie znajdują uzasadnienia. 

 

3.4. 

życiorysy zawodowe członków organów spółki, 

NIE 

Spółka ze względu na brak zgody nie 

opublikowała życiorysów członków organów 

spółki 

3.8. 

opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz  

(w przypadku gdy emitent publikuje prognozy) 

NIE 

Zarząd podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz 

wyników finansowych na dany rok obrotowy. 

3.16

. 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 
NIE 

W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, 

koniecznością ich dodatkowego protokołowania 

oraz faktu iż najczęściej dotyczą one spraw 

porządkowych walnego zgromadzenia, spółka nie 

decyduje się na stosowanie przedmiotowej 

praktyki. 

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. 

NIE 

Wszystkie stosowne informacje zamieszczone są 

na stronie internetowej Spółki. Spółka nie 

deklaruje stosowania tej zasady. 

11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. NIE 

W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie 

wszelkie istotne informacje dla inwestorów za 

pośrednictwem giełdowych systemów 

informacyjnych oraz korporacyjnej strony 

internetowej. Ponadto Emitent kontaktuje się z 

mediami i odpowiada na bieżąco na pytania 

inwestorów, które napływają do spółki. 


