Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku
I. Określenie zestawu zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Emitent oraz miejsca gdzie
tekst tych zasad jest udostepniony publicznie
Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, zaakceptowane przez Radę Dyrektorów Spółki. Te zasady są okresowo
zmieniane przez Giełdę Papierów Wartościowych. Aktualne zasady (obligatoryjne od 2016 roku) można
znaleźć na dedykowanej stronie internetowej GPW: http://corp-gov.gpw.pl. Oświadczenie Spółki
w sprawie ładu korporacyjnego, informacje o stosowaniu jego zasad oraz o wszelkich odstępstwach
można znaleźć na stronach internetowych Spółki przeznaczonych dla inwestorów pod adresem
http://investor.asbis.com oraz http://inwestor.asbis.pl.

II. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze
wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki
sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie
kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości
Poniższa tabela podsumowuje informacje o stosowaniu przyjętych, nieprzyjętych, częściowo przyjętych
lub nie mających zastosowania dla Spółki zasadach ładu korporacyjnego w 2019 roku:

Informacja na temat stanu stosowania
przez spółkę rekomendacji i zasad
zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016
I.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną
politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych
informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.
Rekomendacje
I.R.1.

W sytuacji gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji,
które istotnie
wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej
stronie internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji - chyba że w opinii
spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania
za bardziej właściwe.
Zasada jest stosowana.

I.R.2.

Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze,
zamieszcza w
rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym
zakresie.
Zasada jest stosowana.

I.R.3.

Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem
zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem
zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań
z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.
Zasada jest stosowana.

I.R.4.

Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie
czynności niezbędne
dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie
się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu
sprawozdawczego.
Zasada jest stosowana.
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Zasady szczegółowe

I.Z.1.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

w czytelnej formie

i

I.Z.1.1.

podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Zasada jest stosowana.

I.Z.1.2.

skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów
wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Zasada jest stosowana.
schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony
zgodnie z zasadą II.Z.1,
Zasada jest stosowana.
aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce
przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.3.

I.Z.1.4.

I.Z.1.5.

raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami,
opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,
Zasada jest stosowana.

I.Z.1.6.

kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie
akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu
widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Zasada jest stosowana.

I.Z.1.7.

opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników
finansowych,
Zasada jest stosowana.

I.Z.1.8.

zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie
umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Zasada jest stosowana.

I.Z.1.9.

informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie
ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz
wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Zasada jest stosowana.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co

najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu

korporacyjnego,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym

dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie
odpowiednich przepisów,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane

w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka, jako podmiot cypryjski, spełnia wszystkie stosowne wymagania
określone w prawie cypryjskim.
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I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz

spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać
cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli
spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej
wyjaśnienie takiej decyzji,
Zasada jest stosowana.
.
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7

dni przed datą walnego zgromadzenia,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych

lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego
zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad,

a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych,

wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn
nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.20. zapis

przebiegu
obrad
walnego
zgromadzenia,
w
formie
audio
lub
wideo,
Zasada jest stosowana.
I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Zasada jest stosowana.

I.Z.2.

Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia
dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie
wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych
indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej
działalności.
Zasada jest stosowana.

II.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za
jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie
jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.
Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej
działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów.
Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania
ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.

Rekomendacje
II.R.1. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę

nadzorczą spółki swoich
obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład
zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i
doświadczenie.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka, jako podmiot cypryjski, nie posiada Rady Nadzorczej.
Jednakże Niewykonawczy członkowie RadyDyrektorów spełniają ten warunek.
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II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki

powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między
innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
Zasada jest stosowana.
II.R.3. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu.

Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania
czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce.
W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas
poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie
obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.
II.R.4. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie

swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.
II.R.5. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka rady nadzorczej spółka

niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie rady
nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
.
II.R.6. Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących

dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu
zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki.
Zasada jest stosowana.
II.R.7. Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług

doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w
spółce. Dokonując wyboru podmiotu
świadczącego usługi doradcze, rada nadzorcza uwzględnia
sytuację finansową spółki.
Zasada jest stosowana.

II.Z.1.

Zasady szczegółowe
Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków
zarządu
powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału
dostępny na stronie internetowej spółki.
Zasada jest stosowana.

II.Z.2.

Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy
kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

II.Z.3.

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie
II.Z.4.
Zasada jest stosowana.

II.Z.4.

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia
Komisji
Europejskiej 2005/162/WE 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 1 lit. b)
dokumentu, o którym mowa w poprzednim
zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego,
jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie
może być
uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także
rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
w spółce.
Zasada jest stosowana.

II.Z.5.

Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o
spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Zasada jest stosowana.

II.Z.6.

Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie
przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez
członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Zasada jest stosowana.
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II.Z.7.

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają
postanowienia
Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W
przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Zasada jest stosowana.

II.Z.8.

Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Zasada jest stosowana.

II.Z.9.

W celu umożliwienia realizacji zadań przez radę nadzorczą zarząd spółki zapewnia radzie dostęp do
informacji o sprawach dotyczących spółki.
Zasada jest stosowana.

II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i

przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
II.Z.10.1 ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania

ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie
istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i
działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.
II.Z.10.2 sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
- składu rady i jej komitetów,
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Zasada jest stosowana.
II.Z.10.3 ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania

zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Zasada jest stosowana.
II.Z.10.4 ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2,

albo informację o braku takiej polityki.
Zasada jest stosowana.
II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana.
.

III.

Systemy i funkcje wewnętrzne

Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru
zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie
do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
Rekomendacje
III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach
lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub
rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
Zasada jest stosowana.
Zasady szczegółowe
III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,

compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Zasada jest stosowana.
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i

compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną
możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Zasada jest stosowana.
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III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za

realizację jej
zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Zasada jest stosowana.
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w

spółce takiej
funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności
funkcjonowania systemów i funkcji, o
których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim
sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu

między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za
te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych
systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu,
monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia
to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada nie jest stosowana.
III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet

audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje
potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Zasada jest stosowana.

IV.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w
sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu.
Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by
podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.
Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu
nienaruszający dobrych obyczajów.

wykonują

swoje uprawnienia

w

sposób

Rekomendacje

IV.R.1. Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie

po publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.
IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania

akcjonariuszy, o ile
spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla
sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać

się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego
zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka zainwestuje w transmisję w czasie rzeczywistym oraz dwustronną
komunikację dwustronną i
zaimplementuje je gdy liczba akcjonariuszy spoza Cypru
zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przekroczy 10.
IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem

obrotu w
różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych,
realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała
w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.
Zasada nie dotyczy spółki.
Komentarz spółki : Spółka jest notowana jedynie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
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Zasady szczegółowe
IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak

największej liczbie akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie

dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Zasada jest stosowana.
IV.Z.4. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art.

399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest
zobowiązany w związku
z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma
zastosowanie również w przypadku zwołania
walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia
wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada nie dotyczy spółki.
Komentarz spółki : Spółka, jako podmiot cypryjski, nie podlega regulacjom polskiego prawa spółek.
IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał

nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących
im praw. Zmiany w
regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od
następnego walnego zgromadzenia. Zasada jest stosowana.
IV.Z.6. Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy

w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały
uczestnictwa w walny m zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.

akcjonariuszom

wykonywania prawa do

IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach,

każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego
w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia

obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionyc h
obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli

ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy
umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie
akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o
przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić
wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi
akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych

uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie

umożliwiającym
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe

spółki oraz inne
istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym
zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zasada jest stosowana.
IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później

niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub
poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na
podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.
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Komentarz spółki : Spółka nie podlega przepisom polskiego prawa spółek.
IV.Z.14. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego

pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane
są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę

emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia
jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający

pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi
terminami wymaga uzasadnienia. Zasada jest stosowana.
IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko

takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
Zasada jest stosowana.
IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej

wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską
jednostkową wartością rynkową tych
akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla
prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki : Walutą sprawozdawczą i emisyjną Spółki jest Dolar amerykański.

V.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w
międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych
standardów rachunkowości.
Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji
z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny
przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi.
Rekomendacje
V.R.1.

Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub
pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie
na jego reputację jako
członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien
niezwłocznie go ujawnić.
Zasada jest stosowana.
Zasady szczegółowe
V.Z.1.

Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w
zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
Zasada jest stosowana.

V.Z.2.

Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym
konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w
sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.

V.Z.3.

Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na
bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę
niezależności jego opinii i sądów.
Zasada jest stosowana.

V.Z.4.

W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu
lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on zażądać zamieszczenia w
protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
Zasada jest stosowana.
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V.Z.5.

Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie
zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej
transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane
na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym
podejmuje
walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim
akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes
spółki.
Zasada jest stosowana.

V.Z.6.

VI.

Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do
konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego
zaistnienia. Regulacje
wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania,
identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub
rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Zasada jest stosowana.
Wynagrodzenia

Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów.
Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków
organów spółki i jej kluczowych menedżerów.
Rekomendacje
VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej

polityki wynagrodzeń.
Zasada jest stosowana.
VI.R.2. Po lity k a w y nagrodz eń p ow inn a być śc iś le pow iąz ana ze s trategią s p ółk i, jej c elami krótk o- i

długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania
służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Zasada jest stosowana.
VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania

ma zastosowanie zasada II.Z.7.
Zasada jest stosowana.
VI.R.4. Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinie n

być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla
właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne
do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji,
jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

Zasady szczegółowe
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom

wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej
sytuacji finansowej spółki
oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasada jest stosowana.
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami

biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego
opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić
minimum 2 lata.
Zasada jest stosowana.
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VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów

pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od
wyników spółki.
Zasada nie jest stosowana.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co

najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w

podziale na
stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych
parametrów ustalania zmiennych
składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw
oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej
w skład grupy kapitałowej, informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom
zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
3) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
4) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w
szczególności
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasada jest stosowana.

III. Charakterystyka stosowanego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do przygotowania raportów okresowych i sprawozdań finansowych
Rada Dyrektorów Społki jest odpowiedzialna za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego
skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportow okresowych
przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentow papierów wartościowych.
Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki stosowanego w procesie przygotowania sprawozdań
finansowych oparta jest na generalnym założeniu zapewnienia adekwatności i poprawności informacji
finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Skuteczny system
kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej został
zbudowany zgodnie z następującymi zasadami:
• Ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Społkę.
• Zdefiniowany podział obowiązków i organizacja pracy w procesie raportowania finansowego.
• Regularne przeglądy wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanej metody raportowania
finansowego.
• Regularne niezależne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Społki przez
audytora.
• Zasady autoryzacji sprawozdań finansowych przed publikacją.
• Ocena efektywności stosowanych mechanizmów kontrolnych
Ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę
Spółka dokonuje corocznych przeglądów strategii, rozwoju, wyników i planów. W oparciu o wnioski
z przeglądu przeprowadzany jest proces szczegółowego budżetowania obejmujący wszystkie obszary
funkcjonowania Spółki, z zaangażowaniem kierownictwa średniego i wyższego szczebla.
Przygotowany corocznie budżet na kolejny rok jest przyjmowany i akceptowany przez Radę Dyrektorów.
W trakcie roku Rada Dyrektorów Społki analizuje bieżące wyniki finansowe, rozwój portfolio
produktowego, pozycję rynkową i porównuje je z przyjętym budżetem wykorzystując system
sprawozdawczości zarządczej zbudowany w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Społki
(Międzynarodowe Standardy sprawozdawczości Finansowej), uwzględnia format i szczegółową
zawartość danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych Społki i
Grupy.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości w zakresie sprawozdawczości statutowej są stosowane
zarówno w tym procesie, jak i podczas przygotowywania okresowych sprawozdań zarządczych.
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Spółka stosuje spójne zasady księgowe dla rozpoznania i prezentacji danych finansowych w
sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach prezentowanych
inwestorom.
Zdefiniowany podział obowiązkow i organizacja pracy w procesie raportowania finansowego
Za przygotowywanie sprawozdań finansowych, okresowych sprawozdań finansowych i okresowych
sprawozdań zarządczych Spółki odpowiedzialny jest Pion Finansowy Grupy ASBIS kierowany aktualnie
przez CFO oraz jednocześnie Członka Rady Dyrektorów, pana Mariosa Christou.
Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są managerów średniego szczebla w oparciu o dane
z systemu informatycznego Spółki oraz z comiesięcznych raportów zarządczych, po ich akceptacji przez
Dyrektora finansowego Grupy i po uwzględnieniu innych, uzupełniających danych operacyjnych
dostarczanych przez pracowników innych działów. Sprawozdania finansowe, przed ich przekazaniem
niezależnemu audytorowi (w przypadku raportów półrocznych i rocznych), weryfikowane są przez przez
kierownika działu finansowego.
Raporty okresowe Spółki przygotowywane są przez zespół sprawozdawczości Grupy w ramach Działu
Kredytu i Relacji Inwestorskich na podstawie danych finansowych zawartych w comiesięcznej
sprawozdawczości zarządczej, po ich akceptacji przez Dyrektora Finansowego Grupy, z
uwzględnieniem innych uzupełniających danych operacyjnych dostarczanych przez dedykowanych
pracowników pozostałych departamentów. Przygotowane raporty okresowe, przed ich przekazaniem
niezależnemu audytorowi (w przypadku raportów półrocznych i rocznych), są weryfikowane przez Radę
Dyrektorów.
Regularne przeglądy wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanej metody raportowania finansowego
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze
stosowanego przez Spółkę systemu miesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej oraz z jej
dedykowanego systemu informatycznego. Po zamknięciu księgowym każdego miesiąca
kalendarzowego Dyrektorzy wykonawczy wspólnie analizują wyniki finansowe Spółki porównując je z
założeniami i dzieląc na poszczególne segmenty. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w
księgach Spółki i w systemie sprawozdawczym Grupy zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji przez
Dyrektora Finansowego Grupy wstępnych wynikow zakończonego okresu oraz podlega ponownemu
sprawdzeniu i weryfikacji po akceptacji ostatecznych wyników finansowych przez Dyrektora
Finansowego Grupy.
Regularne niezależne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Spółki przez audytora
Przed publikacją półroczne i roczne sprawozdania finansowe i raporty finansowe oraz dane finansowe
będące podstawą tej sprawozdawczości poddawane są przeglądowi (półroczne) i badaniu (roczne)
przez zewnętrznego audytora Spółki. Przeglądowi podlega w szczegolności adekwatność danych
finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień. Wyniki przeglądu półrocznego i badania rocznego
prezentowane są przez audytora Radzie Dyrektorów Spółki oraz jej Komitetowi Audytu.
Zasady autoryzacji raportów finansowych przed publikacją
Sprawozdania finansowe i raporty okresowe przed i po zakończeniu przeglądu lub badania audytora
przesyłane są członkom Rady Dyrektorów Społki.
Przed zatwierdzeniem przez Radę Dyrektorów okresowych sprawozdań finansowych do publikacji
zbiera się Komitet Audytu, któremu Dyrektor Finansowy przedstawia istotne aspekty
kwartalnego/półrocznego/rocznego sprawozdania finansowego – w szczególności ewentualne zmiany
zasad rachunkowości, ważne oszacowania i osądy księgowe, istotne ujawnienia i transakcje. Komitet
Audytu dokonuje przeglądu okresowych sprawozdań finansowych
z uwzględnieniem informacji prezentowanych przez Dyrektora Finansowego i niezależnego audytora
i rekomenduje Radzie Dyrektorów ich zatwierdzenie.
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IV. Informacja o akcjonariuszach posiadających znaczne udziały w kapitale zakładowym Spółki
(bezpośrednio lub pośrednio)
Te dane zostały zaprezentowane w punkcie 5 raportu rocznego.
V. Informacja o akcjonariuszach posiadających akcje uprzywilejowane
Nie ma akcjonariuszy z akcjami uprzywilejowanymi.
VI. Informacje o ograniczeniach praw akcjonariuszy
Prawa głosu
Każda akcja daje prawo wykonywania jednego głosu.
Każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgłaszania wniosków oraz
głosowania, jeżeli przysługują mu prawa głosu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie.
Akcjonariusz zostanie uznany za uprawnionego do uczestnictwa i głosowania na Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli przedstawi przewodniczącemu zgromadzenia zadowalający dowód posiadania
akcji na Dzień Ustalenia Praw. Wystarczającym dowodem posiadania akcji będzie świadectwo
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego
akcjonariusza. W związku z tym, aby akcjonariusze Spółki, którzy posiadają akcje w formie
zdematerializowanej na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników KDPW
mogli uczestniczyć i głosować na Walnym Zgromadzeniu, powinni przedstawić świadectwa depozytowe
wystawione zgodnie z odnośnymi postanowieniami Ustawy o Obrocie, wraz z ich tłumaczeniem
przysięgłym na język angielski.
Zgodnie ze Statutem, wszelkie zastrzeżenia względem uprawnień dowolnego głosującego mogą być
zgłoszone jedynie na zgromadzeniu lub odroczonym zgromadzeniu, na którym odbywa się głosowanie,
którego zastrzeżenia takie dotyczą, a każdy głos wobec którego nie podniesiono żadnych zastrzeżeń
w trakcie takiego zgromadzenia pozostaje ważny pod każdym względem. Wszelkie zastrzeżenia
zgłoszone w odpowiednim terminie zostaną przekazane Przewodniczącemu zgromadzenia, którego
decyzja jest ostateczna i wiążąca.
Spółka będzie ogłaszać w gazecie o zasięgu ogólnopolskim zawiadomienia informujące o dniu, na który
zwołano Walne Zgromadzenie. W zawiadomieniu podany będzie dzień („Dzień Ustalenia Prawa”),
w którym zostaną określeni akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a
także szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W wypadku akcjonariuszy, którzy
posiadają akcje w formie zdematerializowanej na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych
przez uczestników KDPW, Spółka dostarczy ponadto pisemne zawiadomienie do KDPW w celu jego
przekazania bezpośrednim uczestnikom KDPW oraz opublikuje stosowną informację w formie raportu
bieżącego.
Z zastrzeżeniem praw i ograniczeń wynikających z klas akcji, głosowanie na Walnych Zgromadzeniach
będzie odbywać się osobiście lub przez pełnomocnika, bądź przez przedstawiciela – jeżeli
akcjonariuszem jest osoba prawna.
Wszystkie akcje mają równe prawa.
Akcjonariusz nie będzie uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wniósł
wszystkich kwot lub świadczeń należnych w danym czasie Spółce z tytułu opłacenia jej akcji.
Rozpatrywanie spraw na Walnym Zgromadzeniu wymaga obecności kworum w chwili rozpoczęcia
obrad. Jeżeli postanowienia Statutu nie przewidują inaczej, kworum stanowią trzej akcjonariusze
biorący udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego
łącza telekomunikacyjnego, bądź działający przez pełnomocnika i uprawnieni do głosowania nad
omawianą sprawą. Postanowienia dotyczące kworum zawarte zostały m.in. w artykułach 62-66 Statutu.
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W trakcie Walnego Zgromadzenia głosowanie nad uchwałami odbywa się w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki lub, w wypadku uczestnictwa w posiedzeniu za pośrednictwem łącza telefonicznego
lub innego łącza telekomunikacyjnego, poprzez złożenie ustnej deklaracji, chyba że zostanie zgłoszony
wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego (przed lub w czasie ogłoszenia wyniku głosowania
jawnego lub głosowania poprzez złożenie ustnych deklaracji) przez:
(a) Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; („Przewodniczący”); lub
(b) co najmniej trzech akcjonariuszy działających osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika;
lub
(c) akcjonariusza lub akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, za
pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, lub poprzez
pełnomocnika, reprezentujących nie mniej niż 10% łącznej liczby głosów wszystkich
akcjonariuszy uprawnionych do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia; lub
(d) akcjonariusza lub akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, za
pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, posiadających
akcje Spółki uprawniające do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, opłacone w łącznej kwocie
stanowiącej nie mniej niż 10% całkowitej kwoty wniesionej z tytułu wszystkich akcji
uprawniających do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Przeprowadzenie tajnego głosowania za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza
telekomunikacyjnego nie jest możliwe.
W wypadku niezgłoszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego, oświadczenie
Przewodniczącego o przyjęciu uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki bądź złożenie
deklaracji lub przyjęciu uchwały jednogłośnie bądź przez określoną większość lub też o jej nieprzyjęciu
będzie ostateczne (a stosowny zapis w księdze protokołów z obrad zgromadzenia Spółki będzie
stanowić ostateczny dowód przyjęcia lub nieprzyjęcia uchwały, bez konieczności przedstawiania
proporcji głosów oddanych za uchwałą lub przeciw niej).

Zgodnie z prawem cypryjskim dokument ustanawiający pełnomocnika musi mieć formę pisemną i zostać
opatrzony odręcznym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa lub jej przedstawiciela prawnego
należycie upoważnionego na piśmie. W wypadku osób prawnych, pełnomocnictwo musi być opatrzone
pieczęcią danej osoby prawnej lub podpisem przedstawiciela jej kierownictwa lub jej należycie
upoważnionego przedstawiciela prawnego. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki.
Zgodnie z prawem cypryjskim dokument ustanawiający pełnomocnika musi zawierać porządek obrad
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.
Przyjmuje się, że dokument ustanawiający pełnomocnika będzie upoważniał również do złożenia lub
poparcia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego.
Dokument ustanawiający pełnomocnika, o treści określonej w art. 82 Statutu stanowiącego Załącznik
A, oraz udzielający mu pełnomocnictwa lub ewentualnie innego upoważnienia, na którym widnieje
podpis pełnomocnika, lub notarialnie potwierdzona kopia takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia jest
składany w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Cypru, które w tym celu zostanie wskazane
w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w dowolnym czasie przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia (lub Walnego Zgromadzenia zwołanego ponownie po odroczeniu),
na którym osoba wskazana w pełnomocnictwie ma oddać głos, lub w wypadku głosowania tajnego – w
dowolnym czasie przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia takiego głosowania. W wypadku
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niedopełnienia tego wymogu, pełnomocnictwo zostaje uznane za nieważne. Bardziej szczegółowe
informacje dotyczące pełnomocnictw można znaleźć w art. 81-85 Statutu.
Pozostałe prawa z akcji i ich ograniczenia
Oprócz prawa głosu Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące prawa:
•

Prawo do uczestnictwa w zyskach Spółki w formie dywidendy, o ile po przedłożeniu stosownego
wniosku w tej sprawie przez Radę Dyrektorów, Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o jej
wypłacie. Dywidendy objęte są przysługującym Spółce prawem zastawu z tytułu wszelkich
ewentualnych kwot przypadających do zapłaty przez akcjonariusza.

•

Prawo do zbycia akcji na rzecz dowolnej osoby poprzez podpisanie dokumentu zbycia akcji
w formie zatwierdzonej przez Radę Dyrektorów.

•

Prawo do ustanowienia przez akcjonariusza zastawu na posiadanych przez siebie akcjach w
celu zabezpieczenia kredytu, zadłużenia lub zobowiązania. Ustanowienie zastawu nie wymaga
zgody Rady Dyrektorów.
Prawo do sprzedaży lub zbycia w inny sposób akcji w odniesieniu do których stwierdzono
przepadek, na takich warunkach i w taki sposób, jaki Rada Dyrektorów uzna za odpowiedni. Do
czasu sprzedaży lub zbycia przepadek może zostać unieważniony na warunkach, jakie Rada
Dyrektorów uzna za odpowiednie. Przepadek akcji może zostać stwierdzony w drodze
stosownej uchwały Rady Dyrektorów jeżeli akcjonariusz nie ureguluje płatności należnej Spółce
mimo przekazania mu zawiadomienia z żądaniem jej uiszczenia.

•

•

W świetle przepisów prawa cypryjskiego – prawo do otrzymywania egzemplarza sprawozdania
finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów i raportem biegłego rewidenta.

•

Prawo do udziału w majątku pozostałym po likwidacji Spółki proporcjonalnie do posiadanych
akcji.

•

W odniesieniu do dotychczasowych akcjonariuszy – prawo poboru akcji nowej emisji. Akcje
nowej emisji należy zaoferować w pierwszej kolejności dotychczasowym akcjonariuszom w
liczbie proporcjonalnej do posiadanego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z prawem cypryjskim, Spółka jest zobowiązana do pisemnego zawiadomienia wszystkich
akcjonariuszy o zamiarze wyemitowania nowych akcji oraz o ich cenie emisyjnej. Każde zawiadomienie
powinno zawierać informację na temat liczby akcji, do których nabycia każdy z akcjonariuszy jest
uprawniony, a także okresu, w którym akcjonariusz może wykonać prawo poboru i nabyć oferowane
akcje, oraz ceny jednostkowej akcji. Zasadniczo, zgodnie z prawem obowiązującym na Cyprze,
akcjonariusz może wykonać należne mu prawo poboru przesyłając Spółce stosowny podpisany przez
niego formularz wraz z opłatą za akcje w liczbie nie wyższej niż maksymalna liczba akcji, które
akcjonariusz może nabyć. Jeżeli akcjonariusz nie wykona należnego mu prawa poboru w wyznaczonym
okresie, akcje mogą zostać zbyte na rzecz osób trzecich.

W odniesieniu do akcjonariuszy posiadających akcje w formie zdematerializowanej na rachunkach
papierów wartościowych, prowadzonych przez podmioty będące uczestnikami KDPW, zawiadomienie
zostanie przekazane KDPW. Ponadto, Spółka będzie przestrzegać obowiązków informacyjnych
w zakresie określanym właściwymi przepisami prawa polskiego.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ofercie Publicznej, jakakolwiek
emisja akcji po wprowadzeniu Spółki na GPW jest objęta wymogiem sporządzenia prospektu
emisyjnego oraz zatwierdzenia go przez KNF, chyba że wymóg ten podlega jednoznacznemu
wyłączeniu na mocy Ustawy o Ofercie Publicznej. Prospekt emisyjny zawiera warunki, na jakich
akcjonariusze będą mogli wykonywać należne im prawo poboru.
Prawo poboru może zostać wyłączone uchwałą zwyczajną Walnego Zgromadzenia, przyjętej na
wniosek Rady Dyrektorów.
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Rada Dyrektorów nie może wyłączyć prawa poboru bez zgody Walnego Zgromadzenia.
Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne szczególne prawa. Akcje nie dzielą się na klasy.
Spółka nie może umarzać akcji zwykłych. Spółka może w drodze zwykłej uchwały przekształcić
opłacone udziały (shares) w akcje (stock) oraz na powrót przekształcić akcje (stock) w udziały (shares)
o dowolnym nominale. W drodze zwykłej uchwały Spółka może dokonać: (a) konsolidacji kapitału
zakładowego i jego podziału na akcje o wartości nominalnej wyższej niż istniejące akcje lub (b) dalszego
podziału istniejących akcji lub ich części na akcje o mniejszej wartości nominalnej niż określona w Akcje
Założycielskim Spółki zawartym pod prawem cypryjskim, zgodnie z którym w przypadku nie w pełni
opłaconych
akcji
w przypadku ich podziału konieczne jest zachowanie tych samych proporcji opłaconych i nie opłaconych
akcji jak przy wcześniej istniejących akcjach.

VII. Zbywanie akcji i ograniczenia zbywania akcji
Zgodnie ze Statutem, każdy akcjonariusz może dokonać zbycia wszystkich lub dowolnej części swoich
akcji na mocy dokumentu sporządzonego na piśmie w dowolnej zwyczajowej lub powszechnie przyjętej
formie, lub w dowolnej innej formie (w tym w formie zapisu elektronicznego) zaakceptowanej przez
Dyrektorów.
Spółka ma prawo zatrzymać każdy dokument transakcji zbycia, która zostanie zarejestrowana,
natomiast każdy dokument transakcji zbycia, której zarejestrowania Rada Dyrektorów odmówi, musi
zostać zwrócony osobie, która go złożyła, wraz z zawiadomieniem o odmowie rejestracji.
Rada Dyrektorów może odmówić rejestracji zbycia akcji, które nie zostały w pełni opłacone lub
w odniesieniu do których Spółce przysługuje prawo zastawu oraz jeżeli dokument zbycia:
a) nie zostanie złożony, po odpowiednim opieczętowaniu, w siedzibie Spółki lub w innym miejscu
wyznaczonym przez Radę Dyrektorów, wraz ze świadectwem depozytowym akcji, których
dotyczy, oraz innymi dokumentami zasadnie wymaganymi przez Radę Dyrektorów,
potwierdzającymi prawo zbywcy do dokonania zbycia;
b) dotyczy więcej niż jednej klasy akcji; i
c) przewiduje zbycie akcji na rzecz więcej niż czterech nabywców.
Rada Dyrektorów ma obowiązek odmówić rejestracji zbycia akcji w wypadkach, w których wymagają
tego przepisy Cypryjskiego Prawa Spółek, np. w przypadku akcji wydanych w formie dokumentu, jeżeli
nie został okazany zatwierdzony dokument zbycia, lub jeżeli właściwy sąd wydał odpowiednie
postanowienie. Jeżeli Rada Dyrektorów odmówi rejestracji zbycia, Spółka ma obowiązek przekazania
osobie wnioskującej o rejestrację zbycia pisemnego zawiadomienia o odmowie rejestracji (wraz z
uzasadnieniem) w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o dokonanie rejestracji.
W przypadku natomiast akcji w formie zdematerializowanej notowanych na GPW Rada Dyrektorów nie
może odmówić rejestracji zbycia akcji, gdyż procedura dokonywania takiego zbycia nie wymaga
zawiadomienia ani akceptacji Rady Dyrektorów. Powyższe oznacza, że Rada Dyrektorów nie ma
wpływu ani możliwości, aby odmówić rejestracji zbycia akcji notowanych na GPW.
Statut Spółki nie może zabraniać emitowania, posiadania, rejestracji, zamiany, zbycia lub dokonywania
innych czynności w odniesieniu do akcji nieposiadających formy dokumentu za pośrednictwem
specjalistycznego systemu służącego do tego celu.
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W odniesieniu do akcji nieposiadających formy dokumentu, powyższe zasady będą miały zastosowanie
z następującymi zastrzeżeniami:
(a) Spółka nie ma obowiązku wydawania dokumentów potwierdzających tytuł prawny do akcji,
a jakiekolwiek odniesienia do dokumentów akcji nieposiadających formy dokumentu nie będą
miały zastosowania do akcji nieposiadających formy dokumentu; oraz
(b) rejestracja tytułu prawnego na rachunku papierów wartościowych do akcji nieposiadających
formy dokumentu, lub zbycia akcji nieposiadających formy dokumentu, będzie wystarczającym
dowodem istnienia tytułu prawnego lub dokonania zbycia i sporządzenie pisemnego dokumentu
zbycia nie będzie wymagane.
Opis ograniczenia zbywania akcji (Lock up)
W wyniku wprowadzenia akcji Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszyscy
akcjonariusze posiadający ponad 1% w kapitale akcyjnym Spółki ogółem podpisali zobowiązanie do
czasowego ograniczenia zbywania akcji Spółki. Okres ograniczenia zbywania akcji zakończył się 30
października 2008 roku.
VIII. Informacja o zasadach powoływania i odwoływania Dyrektorów oraz informacja o zakresie
ich uprawnień (włączając decyzję o emisji akcji)
Zgodnie z art. 89 Statutu Spółka może powołać Dyrektora na podstawie uchwały zwyczajnej, przy
uwzględnieniu ograniczeń ilości dyrektorów wskazanych w Statucie lub decyzją Spółki. W chwili obecnej
maksymalna liczba dyrektorów nie jest wskazana.
Ponadto, na podstawie art. 90 Statutu Rada Dyrektorów ma prawo do powołania Dyrektora, przy
uwzględnieniu ograniczeń maksymalnej liczby dyrektorów wskazanych w Statucie lub decyzją Spółki.
W przypadku powołania przez Radę, kadencja Dyrektora podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, ale ma on możliwość być ponownie powołanym.
Ponadto, na każdym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1/3 Dyrektorów (o najdłużej trwającej
kadencji) powinna zakończyć kadencję, ale ma prawo do ponownego powołania.
Spółka może na podstawie uchwały zwyczajnej usunąć każdego z Dyrektorów z jego stanowiska.
Zmiana
Każdy Dyrektor ma prawo nominować inną osobę na swojego zastępcę. Tak powołany Dyrektor posiada
wszystkie prawa Dyrektora w czasie nieobecności Dyrektora, który go powołał.
Uprawnienia
Zgodnie z art. 104 Statutu Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za zarządzanie działalnością Spółki
i prowadzenie jej spraw.
Zgodnie z art. 103 Statutu Rada Dyrektorów posiada pełne kompetencje do zaciągania w imieniu Spółki
kredytów lub pożyczek pieniężnych, do ustanawiania zastawów lub hipotek na całości lub części
przedsiębiorstwa, majątku i nieopłaconego kapitału Spółki, a także do emitowania obligacji, papierów
dłużnych typu debenture stock, i innych papierów wartościowych w celu uzyskania kapitału lub jako
zabezpieczenie spłaty zadłużenia lub zobowiązania Spółki lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Rada Dyrektorów może delegować wszystkie swoje uprawnienia do sub-komitetu lub strony trzeciej.
Akcje
Zgodnie z postanowieniami art. 4.1 Statutu wszelkie początkowe akcje jeszcze niewyemitowane
i nieprzydzielone oraz wszelkie nowe akcje tworzone w miarę potrzeby pozostają do dyspozycji Rady
Dyrektorów, która działając według własnego uznania, ma prawo emitować i zbywać wszystkie takie
akcje na rzecz takich osób, w takim czasie i na takich warunkach jakie uzna za najkorzystniejsze dla
Spółki.
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Jednakże postanowienia art. 4.2 powtarzają postanowienia prawa cypryjskiego, które wskazuje, że
wszelkie nowe akcje Spółki emitowane za wkłady pieniężne należy najpierw zaoferować
akcjonariuszom w określonym dniu wyznaczonym przez Radę Dyrektorów, proporcjonalnie do udziału
danego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. Każdy akcjonariusz będzie mógł w okresie co
najmniej 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ofercie, zawierającego proponowane warunki,
zawiadomić Spółkę o zamiarze wykonania przysługującego mu prawa poboru na warunkach
zaproponowanych w zawiadomieniu.
Spółka uchwałą zwyczajną Walnego Zgromadzenia podjętą przed emisją takich nowych akcji, może
wyłączyć prawo poboru Akcjonariuszy w odniesieniu do danej emisji nowych akcji.
IX. Informacje o zasadach zmiany statutu Spółki
Zgodnie z sekcją 12 Cypryjskiego Prawa Spółek, Cap. 113 Spółka może zmienić Statut w drodze
uchwały szczególnej. Przyjęcie uchwały szczególnej wymaga większości przynajmniej ¾ głosów.
Statut Spółki jest dostępny na jej stronach internetowych pod adresem: http://investor.asbis.com oraz
http://inwestor.asbis.pl
X. Informacja o zasadach działania Walnego Zgromadzenia, jego głównych uprawnieniach,
prawach akcjonariuszy oraz zasadach wykonywania tych praw
Zasady działania Zgromadzenia Akcjonariuszy są określone w Statucie Spółki.
Zgodnie z art. 59 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zgromadzenia zwołane
w celu przyjęcia uchwały szczególnej będzie zwoływane poprzez przekazanie pisemnego
zawiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej dwudziestu jeden dni, natomiast wszystkie inne walne
zgromadzenia będą zwoływane poprzez przekazanie pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem
conajmniej czternastu dni.
Rozpatrywanie spraw na Walnym Zgromadzeniu wymaga obecności kworum w chwili rozpoczęcia
obrad. Kworum stanowią trzej akcjonariusze biorący udział w zgromadzeniu osobiście, za
pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, bądź działający przez
pełnomicnika i uprawnieni do głosowania nad omawianą sprawą.
Procedura głosowania jest określona w art. 67 Statutu i wygląda nastepująco:
W trakcie Walnego Zgromadzenia głosowanie nad uchwałami odbywa się w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki lub, w przypadku uczestnictwa w posiedzeniu za pośrednictwem łącza telefonicznego
lub innego łacza telekomunikacyjnego, poprzez złożenie ustnej deklaracji, chyba że zostanie zgłoszony
wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego (przed lub w czasie ogłoszenia wyniku głosowania
przez podniesienie ręki lub głosowania przez złożenie ustnych deklaracji) przez:
(a)
(b)
(c)

(d)

Przewodniczącego zgromadzenia; lub
co najmniej trzech akcjonariuszy osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika; lub
akcjonariusza lub akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście,
za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, lub
poprzez pełnomocnika, reprezentujących nie mniej niż 10% łącznej liczby głosów
wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do głosowania podczas Walnego
Zgromadzenia; lub
akcjonariusza lub akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście,
za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego,
posiadających akcje Spółki uprawniające do głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
opłacone w łącznej kwocie stanowiącej nie mniej niż 10% całkowitej kwoty wniesionej
z tytułu wszystkich akcji uprawniających do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
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W wypadku niezgłoszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego, oświadczenie
Przewodniczącego o przyjęciu uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki bądź złożenie
deklaracji lub przyjęciu uchwały jednogłośnie bądź przez określoną większość lub też o jej nieprzyjęciu
będzie ostateczne (a stosowny zapis w księdze protokołów z obrad zgromadzenia Spółki będzie
stanowić ostateczny dowód przyjęcia lub nieprzyjęcia uchwały, bez konieczności przedstawiania
proporcji głosów oddanych za uchwałą lub przeciw niej).
W trakcie głosowania tajnego każda akcja daje prawo do jednego głosu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje o nastepujących kwestiach: deklaracja dywidendy,
rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz raportu Rady Dyrektorów i audytorów, powołanie
Dyrektorów w miejsce kończących kadencję oraz powołanie audytorów i ustalenie ich wynagrodzenia.
Decyzje w innych sprawach podjąć może Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję w każdej przedstawionej sprawie oraz może
powstrzymać Dyrektorów Spółki przez podjęciem działań, na które nie wyraża zgody.
Walne zgromadzenie może być zwołane na żądanie Rady Dyrektorów lub żądanie akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 10% wyemitowanego kapitału akcyjnego Spółki.

XI. Skład Rady Dyrektorów oraz jej komitetów oraz informacja o ich działalności w roku
zakończonym 31 grudnia 2019
Poniższa tabela przedstawia listę osób wchodzących obecnie w skład Rady Dyrektorów Spółki:
Imię i nazwisko

Rok
urodzenia

Siarhei Kostevitch

1964

Marios Christou

1968

Constantinos
Tziamalis

1975

Yuri Ulasovich

1962

Demos Demou
Tasos A.Panteli

Funkcja

Data
powołania
do Rady

Przewodniczący
Rady,
Dyrektor Generalny
Dyrektor Finansowy

Data
wygaśnięcia
kadencji

Narodowość

30 sierpnia
1999

08 maja 2020

Cypryjska

28 grudnia
2001

08 maja 2020

Cypryjska

Dyrektor ds. Ryzyka
i Relacji
Inwestorskich
Dyrektor operacyjny

23 kwietnia
2007

08 maja 2021

Cypryjska

29 września
2015

08 maja 2020

Cypryjska

1969

Dyrektor
niewykonawczy

7 sierpnia
2015

08 maja 2021

Cypryjska

1976

Dyrektor
niewykonawczy

18 kwienia
2019

08 maja 2021

Cypryjska

W roku zakończonym 31 grudnia 2019 miały miejsca następujące zmiany w składzie Rady Dyrektorów:
•

W dniu 18 kwietnia 2019 roku Pan Tasos.A. Panteli został powołany do składu Rady Dyrektorów
jako Dyrektor Niewykonawczy w miejsce Pana Chris Pavlou - Dyrektora Niewykonawczego,
który w dniu 26 marca 2019 r. złożył rezygnację z zajmownego stanowiska.

•

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2019 roku wybrało
ponownie do składu Rady Dyrektorów Pana Constantinos Tziamalis, Pana Tasos.A. Panteli i
Pana Demos Demou.
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W roku zakończonym 31 grudnia 2019, Rada Dyrektorów odbyła łącznie pięć formalnych posiedzeń.
Główne przyczyny spotkań i tematy na nich omawiane to:
- Omówienie i przyjęcie raportów okresowych i sprawozdań finansowych (wliczając: raport za IV
kwartał 2018, raport roczny za 2018 r., raport za pierwsze półrocze 2019 r., raporty za I i III
kwartał 2019)
- Przyjęcie budżetu na rok
- Dyskusja i decyzja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r. oraz zaliczki na poczet
dywidendy z zysku za 2019 r.
- Dyskusja i decyzja o ogłoszeniu prognoz finansowych na 2019
- Powołanie Dyrektora Niewykonawczego
- Omówienie bieżącej sytuacji rynkowej i rozwoju oraz perspektyw Grupy w 2019
- Zwołanie Zwyczajnego oraz Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
- Omówienie kierunków rozwoju Spółki oraz jej perspektyw
- Dyskusja i decyzja o ogłoszeniu podwyższonej prognozy finansowej na 2019

Oprócz spotkań formalnych, Dyrektorzy byli w ciągłym kontakcie w związku z działalnością Spółki.
W roku zakończonym 31 grudnia 2019 Komitet Audytu, w skład którego wchodzili Demos Demou i Tasos
A.Panteli (obaj jako Dyrektorzy niewykonawczy) oraz Marios Christou (jako uczestnik), i któremu
przewodniczył Demos Demou – odbył łącznie jedno posiedzenie. Kwestie omówione podczas
posiedzenia Komitetu Audytu były następnie zaprezentowane Radzie Dyrektorów.
W roku zakończonym 31 grudnia 2019 Komitet ds. wynagrodzeń, w skład którego wchodzili Tasos
A.Panteli i Demos Demou (obaj jako Dyrektorzy niewykonawczy) oraz Siarhei Kostevitch (jako
uczestnik), i któremu przewodniczył Tasos A. Panteli – odbył łącznie jedno posiedzenie, na którym
żadne istotne kwestie nie były dyskutowane.
W dniu 18 kwietnia 2019 roku Pan Tasos.A. Panteli został powołany do składu Rady Dyrektorów jako
Dyrektor Niewykonawczy w miejsce Pana Chris Pavlou - Dyrektora Niewykonawczego, który w dniu 26
marca 2019 r. złożył rezygnację z zajmownego stanowiska
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