
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU 

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

W SPÓŁCE SIMPLE SADATA PUBLIKACJI: 17.04.20 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z ŁADU KORPORACYJNEGO 

Zarząd SIMPLE SA na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje 
oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego 
 
1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, 

ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY. 

 

Spółka SIMPLE S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem 
pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK PUBLCZNYCH NOTOWANYCH NA GPW” przyjęte Uchwałą nr 
12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 
r., którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.corp-gov.gpw.pl za wyjątkiem 
zasad wskazanych punkcie 2 niniejszego oświadczenia. Pełny tekst zbioru zasad ładu 
korporacyjnego jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki. 
 
2. WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ 

ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO 

ODSTĄPIENIA. 

 

Zarząd SIMPLE SA, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 
Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., informacje o zasadach ładu korporacyjnego, których 
Emitent nie będzie stosował w sposób trwały: 
 
1.pkt.I.1 stanowi, iż „Spółka powinna umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie 

internetowej.” 

 

Spółka nie stosuje tej zasady. Uzasadnienie zamieszczono w punkcie 5. 
 

2.pktI.9 stanowi, iż „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.” 

 

Spółka nie stosuje tej rekomendacji w odniesieniu do składu Zarządu. 
 

3. pkt. II.2 stanowi, iż „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony 

internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. 

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.” 

 

Spółka zamieszcza na stronie internetowej przetłumaczone na język angielski raporty 
bieżące, kwartalne i roczne. Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu SIMPLE SA, oraz 

biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres jego działalności w ujęciu przedmiotowym, 

Spółka nie widziała uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z 
realizacją tej zasady w odniesieniu do pozostałych informacji wskazanych 

w części II pkt 1. Spółka podejmie działania w celu realizacji tej zasady w przyszłości. 
  



5.pkt IV.10. stanowi, iż „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,  

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”  

Zasada ta nie jest stosowana przez Spółkę. Koszty związane z zapewnieniem infrastruktury 
technicznej umożliwiającej transmisję walnego zgromadzenia przez Internet  są zbyt 
wysokie. Wszystkie informacje związane ze zwołaniem i przebiegiem walnego zgromadzenia 
spółka publikuje w formie raportów bieżących za pośrednictwem systemu ESPI, zamieszcza 
informacje na stronie internetowej spółki w zakładce Relacje Inwestorskie. 
 


