Piekary Śląskie, dnia 14 stycznia 2016 roku
Orzeł Biały S.A. w Piekarach Śląskich
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych
w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje następujących zasad
szczegółowych:
I.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.
Zasady
Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na nie niej, w czytelniej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowanie
w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
Uzasadnienie: Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognozy finansowej.
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad zgromadzenia – nie później niż
w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia
Uzasadnienie: Spółka odstąpiła od stosowania powyższej zasady ze względu na konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem oraz ryzyko wystąpienia
problemów technicznych i wpływu ich na ważność zgromadzeń. W ocenie Spółki
wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami
tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji
na stronie internetowej zapewniają Akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji
dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwość stosowania
ww zasady w przyszłości.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Uzasadnienie: Spółka odstąpiła od stosowania powyższej zasady ze względu na konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem oraz ryzyko wystąpienia
problemów technicznych i wpływu ich na ważność zgromadzeń. W ocenie Spółki
wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami
tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji
na stronie internetowej zapewniają Akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji
dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwość stosowania
ww zasady w przyszłości.

IV. Walne zgromadzenia i relacje z akcjonariuszami
Rekomendacje
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
niezbędną dla prawnego 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,
Uzasadnienie: Spółka odstąpiła od stosowania powyższej rekomendacji ze względu na
konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem oraz ryzyko
wystąpienia problemów technicznych i wpływu ich na ważność zgromadzeń. W ocenie Spółki
wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami
tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na
stronie internetowej zapewniają Akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji
dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwość stosowania
ww rekomendacji w przyszłości.

Informacja została opublikowana w raporcie numer 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku (raport EBI).

