
 

 

 

 

INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD  

ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYCH  

W DOBRYCH PRAKTYKACH  

SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 

 

Raport Bieżący nr 2/2013 

 

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") 
informuje, że stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW" (DPSN) stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 
listopada 2012 r., za wyjątkiem następujących zasad: 

 

Dział I DPSN Zasada 9.: 

 

"GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten 
sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej." 

 

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub 
w organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania 
danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym 
zakresie. 

 

Dział I DPSN Zasada 12.: 

 

"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." 

 

Dział II Zasada 1.9a): 

 

"1. 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" 

 



 

 

Dział IV DPSN Zasada 10.: 

 

"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." 

 

Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno - organizacyjnych, 
związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę 
obecną na umożliwienie wykonywania prawa głosu poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz udostępnianie zapisu przebiegu obrad walnego 
zgromadzenia, w formie audio lub wideo. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania 
technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy 
wprowadzenie powyższych zasad w życie. 

 

Intencją Emitenta, oceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków 
wewnętrznych oraz relacji Spółki z jej otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi 
akcjonariuszami Spółki, jest trwałe przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego. 

 

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 


