Informacja Zarządu Impel S.A. o niestosowanych niektórych zasadach
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarząd Impel S.A. działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu
1 stycznia 2013 roku zmienionych zasad ładu korporacyjnego, w chwili obecnej nie
będzie stosować następujących nowych zasad określonych w dokumencie "Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW", który stanowi załącznik do Uchwały Rady
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku:
Zasady II pkt 1, ppkt. 9a „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”.
Spółka nie prowadzi zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Impel S.A. za
pomocą środków audiowizualnych. Treść podejmowanych uchwał Spółka publikuje w
formie raportów bieżących oraz zamieszcza odpowiednie informacje na stronie
internetowej Spółki (www.impel.pl, zakładka ”Walne zgromadzenie”) i tym samym
zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji i spraw
poruszanych na Walnym Zgromadzeniu.
Zasady IV pkt 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".
Statut oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Impel S.A. nie przewiduje
możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Ponadto Emitent nie dysponuje infrastrukturą
umożliwiającą wykonywania prawa głosu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej gwarantującej bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo
prawne obsługi Zgromadzeń. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy przebieg
Walnych Zgromadzeń nie wskazuje również na potrzebę dokonywania transmisji
Zgromadzeń w czasie rzeczywistym.
Emitent nie wyklucza możliwości stosowania powyższych zasad w przyszłości.

Podstawa prawna:
Regulamin GPW § 29, ust. 3.

