
28. Informacje o stosowaniu ladu korporacyin€go

LP. ZASADA

TAI'/

I{IE/

ITIE
DOTYCZY

KOMENTARZ

1 .
Sp6lka powinna prcwadzi' pneirzyst4 i
efektywn4 politykg informacyjne
zar6wno z wykosystaniem tradycyjnych
metod, jak i z u2yciem nowoczesnych
technologii, zapewniaj4cych szybko56,
bezpieczefstwo oraz szeroki dostQp do
informacji. Sp6lka korzystaj4o w jak
najszerszym stopniu z tych metod,
powinna zapewni6 odpowiedni4
komunikacjg z inwestorami i analitykami,
umozliwiac taismitowanie obrad
walnego zgrornadzenia z wykorzystaniem
sieci Intemet, rejestrowad przebieg obmd i
upubliczniad go na stronie intemetowej.

NIE

Sp6lka realizuje zasadg
Dobrych Praldyk z
wyl4czeniem transmisji obrad
Walnego Zgromadzenia
(przebieg obrad nie jest

rej estrowany i upubliczniany)
Statut Sp6lki nie przewiduje
upubliomiania prz€biegu
Walnego Z$omadzenia
Akcjona uszy. Wszystkie
informaoje istotne Sp6lka .
publikuje w formie mport6w
biezqcych zgodnie z
Regulaminem ASo.

Sp6lka powinna zape*ni6 efekt'!vny
dostgp do informacji niezbgdnych do
oc€ny s),tuacji i perspektyw spolki oraz
sposobu jej fu nkcjonowania.

TAK

Sp6lka prowadzi korporacyi nq stron9
internetow{ i zamieszczo na niej:

3.1. podstawowe informacje o sp6lce i jej

dzialalnosci (strona startowa),

TAK

3,2. opis dzialalnosci emitenta ze
wskazaniem rodzaju dzialalnodci, z L16rej
Emitent uzyskuje najwilcej przyohod6w,

TAK

3.3. opis rynku, na k6rym dziala Emitent,
wraz z okesleniem pozycji emitenta na
Darn rynKu,

TAK

3.4. zyciorysy zawodowe czlonk6w
organ6w sp6lki,

TAK

Zy ciory sy czlonk6w Zarzqdtt
sq zamreszczone na $rome
intemetowej Emitenta.

3.5. powziqJe przez z.arzqd, na podstawie
oiwiadczenia ozlonka radv nadzorozqi,

NIE

M





informacje o powiqzaniach czlonka rady
nadzorczej z akcjonariuszem
dysponuj4c).rn akcjami reFezentuj4cymi
nie mniej niz 50% og6lnej liczby glos6w
na wahym zgromadzeniu spolki,

DOTYCZY

3.6, dokumenty korporacyjne sp6lki, TAK

3.7, zarys plan6w strategicznych sp6lki, ME
Bmitent nie publikuje tego
rodzaju infonnacji umajqc je
za poufire.

3.8. opublikowane prognozy wynik6w
finansowych na biei4cy rok obrotowy,
\vtuz z zaloi]f,niami do tych Fognoz (w
pr4padku gdy emitent takie publikuje),

NIE Emitent nie publikuje prognoz
finansowych.

3.9. struLlule akcjona atu Emitenta, ze
wskazaniem gl6wnych akcjonaduszy oraz
akcji znajdujAcych si9 w wolnym obrocie,

TAK

3.10, dane oraz kontakt do osoby, kt6ra
jest odpowiedzialna w sp6lce za relacje
inwestorskie oraz kontakb/ z mediaani,

TAK

3.11, Skreslony.

3.12. opublikowane raporty biezqce i TAK

3,13. kalendaz zaplanowanyoh dat
publikacji finansowych raport6w
o]<resoxych, dat walnych zgtotnadzei., a
takze spotkai z inwestorami i analitykami
oraz konferencji prasowych,

TAK

3.14, informacje na temat zdafleh
korporacyjnych, takich jak wyplata
dywidendy, otaz innych zdarzei
sLutkuj4cych nabyciem lub
ograniczeniem
akcjonariusza,

praw
z

po strome
uwzglgdnieniem

termin6w omz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te powinny by6
zamieszczane w terminie umo2liwiaj4cym
podjgcie przez inwestor6w decyzji
inwestycyjnych,

TAK

3.15, SlaeSIony.

3.16. plania akcjonariuszy dotyczqce
spraw objptych porzqdkiem obrad,
z.adawane przed i w trakcie walnego
zgrcmadzeni4 wraz z odpowiedziami na

NIE
DOTYCZY

Zdarzenie nie wystqpilo

19



Podano powody zmiany
tffminu NWZA

3,17, informacj9 na temat Powod6w
odwolania walnego zgromadzenia'
zmiany teminu lub porzqdku obrad wraz
z uzasadnieniem,

3.18. informaojg o przerwie w obmdach
walnego zgrornadzenia i Powodach
z fz9,dzqnia plzerwy,

T&TConsulting
http://www.ttconsultine.Pl

3,19. informacje rla temat podmiotu, z
kt6rym sp6lka podpisala umow9 o
Swiadczenie uslug Autoryzowanego
Doradcy ze wskazaniem nazlvy, adresu
strony intemetowej, numerow
telefonicznych omz adlesu Poczty
elellronicmej Doradcy,

Dom Maklerski BDM3.20. Informacj9 na temat podmiotu, ld6ry
pelni funkcjg animatora akcji emitentq

3.21, dokument informacyjny (prospell
emisyjny) sp6lki, opublikowa.ny w cr?gu
ostatnich l2 miesigcy,

3.23, Informacje zawade na stronie
internetowej powinny byd zamieszrza'ne
w spos6b umoiliwiajqoy latwy dostQp do
tych informacji. Emitent powini€n
dokonywad aktualizacji informacji
utnieszczanych na stronie irtemetowej. W
prztpadku pojawienia si9 no\rych,
istotnych informacji lub wystqpienia
istotnej zmiany informacji umieszczanych
na stronie intemetowej. aktualizacia
powinna zost,i6 Pseprowadzona
niezwlocmie.

Spolka prowadzi korporaoyjnq stronQ
intemetow4, wedlug *yboru emitenta, w
jgzyku polskim lub angi€lskim. Raporty
biezqce i okesowe Powlnny DYc
z mieszczarrc na stronie intemetowej co
najmniej w t)4n samym jg2yku, w kt6r)T n
nastgpuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiqzuj4cymi emitenta.

W ocenie Emitenta obowiqzek
informacyj ny j est Przez SP6lkQ

w)?elniany poFzez

Fowadzenie i bie24ce

Spolka powima
informacyjn4
ulvzglgdnieniem potrzeb
ind)'widualnych. W tym celu Spolka, poza



"yt 
orzyrty*ue ind)srvidualnq dla danej

sp6lki sekcj€ relacji inw€storskrch
majdujqcq na $ronle
wvw.GPwnfostrefa.Pl

aktualizowanie shony
intenetowej Sp6lki -

www.luxima.com Pl WszYstkie

infomacje sq umieszczane na

biei4co zgodnie z

Regulaminem ASO, i stanolvr4

Zr6dlo informaoji dla
Akcjonariuszy i inwestor6w.

Emitent powinien utrztmywad biezqce
kontalty z Przedstawioielami
Autoryzowanego Doradcy, celem
umo2liwienia mu Prawidlowego
wykonl'wania swoioh obowiqzkdv wobec
emitenta. Sp6lka powinna $yznaczyc
osobg odpowiedzialn4 zt kontakly z
Autoryzowanym Domdo4.

TAK

7. w Fzypadku, gdy w sP6lce nastqpi
zdaEenie, kt6re w ocenie emitenta ma
istotne znaczenie dla wykon)Trania przez
Autoryzowanego Doradca swoich
obowi4zk6w, Emitent niezwlocarie
powiadamia o tlm laKcle
Autoryzowanego DomdcQ.

TAK

8. Emitent powinien zapewnie
Autoryzowanemu Doradcy dost9p do
wszelkich dokument6w i informacji
niezbgdnych do wYkonPrania
obowi4zk6w Autoryzowanego Doradcy

TAK

9. Emitent przekazuje w raporcie rcoznymi

9.1. informacj9 na temat l4cznej
wysokoSoi wynagrodzeli wszystkich
czlonk6w zarzqdu i rady nadzorczej,

NIE

9.2. infomacjQ na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego DoradcY
otrzymyi,/anego od emitenta z . 

g'tulu

iwiadczenia woboc emitenta us'lug w
kazdym zakesie.

TAK

10. Czlonkowie ztz4du i tady nadzoozej
powinni uczestniczyd w obradach
walnego zglomadzenia w skladzie
umozliwiai4c)T n udzielenie merytoryozneJ
odpowiedzi na P)'tania zadawane w
hakcie walnego zgromadzenia.

TAK

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent. przy
wsp6tpracy Atitoryzowalego qgTdcy.
nowinien orsanizowaC Publlcznle

NIE
Sp6lka bgdzie organizowae
tego g?u spotkania tylko w
przypadku zaistnienia zdarzei
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dostgpne spotkanie z inwestorarni,
analitykami i mediami.

stanowi4cych podstawQ do
przeprowadzenia takioh
spotkai.

Uchwala walnego zgrcmadzenia w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzowad cenp emisyjn4 albo
mechanizm jej ustalenia lub zabowi4zaf,
organ do tego upowarrniony do ustalenia
jej przed dniem ustalenia pmwa poboru, w
terminie umozliwiajqcym podjgcie decyzji
inwesfcyjnej.

TAK

W dniu 27 maja 2015 roku
Nadaryczajne walne
zgromadzenie Akcjonariuszy
podjglo uchwalg w tej sPrawie,
L16ra spelnia wszystkie opisane
wymogl.

13a.

Uchwaly walnego zgromadzenia powinny
zapewni6 zachowanie niezbgdnego
odstgpu czasowego pomigdzy decyzjami
powoduj4cymi okrcilone zdatzenia
korporacyjne a datami, w kt6ryoh ustalane
sq prawa akcjonariuszy *ynikajqce z tych
zdarzei korpomoyjnych.

TAK

W przypadku otl.zym2'nia przez zanqd
emitenta od akcjonariusza posiadajqcego
co najmniej polowg kapitalu zakladowego
lub co najmniej polowg og6lu glos6w w
spolce, informacji o zwolaniu przez niego
n dzwycz,ajnego walnego zgromadzenia
w trybie okeslonym w art.399 53
Kodeksu sp6lek handlowych, zarz4d
emitenta niezwloomie dokonuje
czynnoSci, do k6rychjest zobowiqzany w
zwiqzku z orgatizacjq i
pEeprowaalzeniem walnego
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanle
r6wniez w przypadku upowdinienia przez
sqd rejestrowy akcjonariuszy do zwolania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
na podstawie art. 400 $3 Kodeksu sp6lek
handlowych.

TAK

14, Dzieri ustalenia plaw do dywidendy oraz
dziefi wyplaty d''widendy powinny byd
tak ustalone, aby czas pt4padal?lcY
pomigdzy nimi byl mozliwie najk6tszy, a
w ka2dym przypadku nie dluzszy niz 15
dni roboczych. Ustalenie dluzszego
okrcsu pomigdzy tymi terminami wymaga
szozeg6lowego uzasadnienia.

NIE
DOTYCZY

ZdaEenie nie wystapilo.

Uchwala walnego zgromadzenia w
sprawie wyplaty dywidendy warunkowej
fioze zewiera,a tylko takie warunki,
kt6ryoh ewentualne ziszczenie nastqpi
orzed dniem ustalenia plawa do

NIE
DOTYCZY

Zdarzenie nie wyst4pilo.
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Emitent nie publikuje raport6w

miesigcznych.

Vy'szystkie informacje istotne
publikowane sq w fomie
mport6w biez4cych. Z Pelnym
obrazem $tuacji Emitenta
Akcjona usza oraz inwestorzy

mogq zipoznaa si? poprzEz

lekurg nport6w kwartalnych
publikowanych shonie
intemetov,,ej Emitenta oraz w

fomie mport6w za
poirednictwem EBI (zgodnie z

Regulaminern ASo).

Emitent publikuje mporty miesigozne, w
terminie 14 dni od zakofczenia miesi4ca.
Raport miesigczny povr'inien zawierad co
najmniej i

. informacje na temat wystqPienia
tendencii i zdazerl w otoczenlu
rr,rkowvm emitenta, kt6re w ocenie
#itent" .ogq mie6 w PrzYszlo6ci
istotne skutki dla kondyoji filansowej
oraz $ynik6w finansowYch emitett4

. zestawienie wszystkioh informacji
opublikowanych Przez emitenta w
trybie raportu bie24cego w okesie
obj9tlm raportem,

. informacje na temat realizacji cel6w
emisji, je2€li taka realizaoja, cho6by
w czgsci, miala miejsce w okesie
objQtym raportem,

o kalendarz inwestora, obejmui4cy
wydazenia majqce mie6 miejsce v
nadoho&4cym miesi4cu, kt6re
dotyczq emitenta i sA istohe z punktu
widzenia interes6w inwestor6w, w
szczeg6lnosci datY Publikacji
raport6w okeso{Ych, Planowanych
walnych zgtomadzef,, otwarcia
subskrypcji, spotkafi z inwestorami
lub analitykami, omz oczekiwalY
termin publikacji raportu

W przypadku naruszenia przez emltenta
obowi4zku lnformacyjnego okeSlonego
,N Zal4czniktr nr 3 do Regulaminu
Altematywnego Systemu Obrotu
(,,Informacje biei,4ce i okesowe
pzekazywane w altematylvlym systemie
obrotu na rynku Newconnect') emttent
powinien niezwlocznie opublikowae, w
trybie wlasciwyrn dla przekaz"i,'ania
raport6w biez4cych rynku
Newconnect, informacjp wyjalniaj4c4
zaistnial4 s).tuaoj9.

16a.
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