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Temat: Informacja dotycząca niestosowania części zasady Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW  

Podstawa prawna: Inne uregulowania  

Treść raportu:  
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent), informuje, o 

niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w Dziale IV pkt. 10 podpunkt 1) 

"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały nr 

19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

21 listopada 2012 roku zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość 

udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Decyzja o 

zaniechaniu stosowania ww. zasady została podjęta w oparciu o obecną strukturę akcjonariatu 

i jego nieduże rozproszenie, analizę jego aktywności oraz możliwości wykonywania 

uprawnień właścicielskich pomimo braku wdrożenia systemu elektronicznego 

komunikowania się akcjonariuszy. W ocenie Emitenta zasady udziału w walnych 

zgromadzeniach Spółki z wyłączeniem wskazanej zasady, odpowiednio zabezpieczają 

interesy jej akcjonariuszy, w tym także akcjonariuszy mniejszościowych, umożliwiając im 

właściwe wykonywanie praw z akcji. Powyższa zasada nie będzie stosowana ze względu na 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych, które są niezasadne 

w stosunku do korzyści wynikających z takiej transmisji. Emitent stwierdza, że obowiązujące 

przepisy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim z 19 lutego 2009 roku w wystarczający sposób 

regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie 

jawności i transparentności zagadnień będących przedmiotem obrad WZA. Wszystkie 

przewidziane prawem informacje o Spółce udostępniane są w stosownych raportach i na 

stronie internetowej Spółki. Z uwagi na powyższe brak jest istotnego uzasadnienia dla 

ponoszenia dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad i 

upubliczniania ich na stronie internetowej. Emitent nie wyklucza jednak możliwości 

stosowania ww. zasady w przyszłości. 

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 
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