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Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka nie stosuje następujących zasad Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW (DPSN) dotyczących walnych zgromadzeń:  
 
- zasada z części II DPSN ust. 1 pkt 9a: „1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 
zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: [...] 9a) zapis przebiegu 
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,” 
 
- zasady z części IV DPSN ust. 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”. 
 
Wymienione zasady, wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. uchwałą Rady Giełdy nr 19/1307/2012, nie 
są stosowane przez PAMAPOL S.A. począwszy od pierwszego w 2013 roku walnego zgromadzenia 
Spółki, które miało miejsce w dniu dzisiejszym. 
 
W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie 
odpowiednich informacji na stronie internetowej, zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich 
istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady 
zapewniają zarówno transparentność obrad walnych zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed 
ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie życzyć sobie upublicznienia swojego 
wizerunku i wypowiedzi. Ponadto realizacja zasady IV.10 związana jest z zagrożeniami natury 
technicznej i prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych 
zgromadzeń, a jej wprowadzenie wymagałoby poniesienia przez Spółkę wyższych kosztów. W opinii 
Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają 
akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich 
akcjonariuszy. Niemniej w przypadku pojawienia się ze strony akcjonariuszy zainteresowania zapisem 
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, transmisją obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, a także dwustronną komunikacją w czasie rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Spółki rozważy podjęcie działań w kierunku stworzenia 
regulacji co do stosowania tych zasad, w szczególności w oparciu o standardy rynkowe, które będą 
wypracowane przez spółki publiczne. 
 
 
 


