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Informacja o niestosowaniu wybranych zasad Ładu Korporacyjnego 
Zarząd RAWLPLUG S.A. wskazuje zasady ładu korporacyjnego, które nie będą stosowane lub stosowane będą 
w ograniczonym zakresie: 
 

Rozdział I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych: 
"12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej." 

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej zasady ze względu na: 
- zbyt duże ryzyko wystąpienia problemów technicznych z przeprowadzeniem obrad na odległość, co może 
spowodować, że dany akcjonariusz lub akcjonariusze nie będą mogli właściwie wykorzystywać swoich praw do 
głosu oraz 
- niskie zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. 
 

Rozdział II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych: 
"9.a) Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo." 

Spółka na chwilę obecną nie prowadzi zapisu audio/wideo z przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Spółka 
rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym. 
 

Rozdział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych: 
"1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 
1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki,  
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki," 

Rada Nadzorcza nie sporządza na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odrębnej zwięzłej oceny 
sytuacji Spółki w zakresie opisanym w powyższej zasadzie. Dokonywana przez Radę Nadzorczą coroczna ocena 
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, zawiera według Spółki elementy umożliwiające 
dokonanie przez Walne Zgromadzenie prawidłowej oceny sytuacji Spółki. 
 

"3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia." 

Obecnie statut Spółki nie przewiduje rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być 
przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. Przyczyną odstąpienia od rozpatrywania i opiniowania przez Radę 
Nadzorczą spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jest fakt iż obecnie obowiązujące 
przepisy Kodeksu spółek handlowych nie nakładają tego typu obowiązków na Radę Nadzorczą jako organ spółki 
akcyjnej. Z tego też względu Spółka nie przewidziała powyższego obowiązku w swoim Statucie i dlatego 
obecnie nie może go egzekwować od członków Rady Nadzorczej. Jednakże nie można wykluczyć, że Spółka  
w najbliższej przyszłości zdecyduje się na zmianę swojego Statutu w tym zakresie. 
 

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

Funkcje komisji ds. nominacji oraz komisji ds. wynagrodzeń sprawuje w Spółce Rada Nadzorcza jako organ 
kolegialny. 
 

Rozdział IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy: 
"10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej." 

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej zasady ze względu na: 
- zbyt duże ryzyko wystąpienia problemów technicznych z przeprowadzeniem obrad na odległość, co może 
spowodować, że dany akcjonariusz lub akcjonariusze nie będą mogli właściwie wykorzystywać swoich praw do 
głosu oraz 
- niskie zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. 


