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Raport bieżący 1/2017      Data sporządzenia: 2017-09-28 
 

Temat Raportu: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk 

 

Treść Raportu:   Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania 

zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

2016"  

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane 

w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,  

Nie ma zastosowania. Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.  

 

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.  

W zakresie reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych Spółka stosuje bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 

niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.  

Zasada jest stosowana. Jeśli spółka zdecyduje o transmisji obrad walnego zgromadzenia 

stosowna informacja zostanie przekazana we wskazanym terminie.  

 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Emitent nie zdecydował się na dostosowanie do tej zasady 

ponieważ w ocenie Emitenta dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń nie wskazuje ani 

na konieczność ani zasadność umieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad 

walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Emitent stwierdza, że obowiązujące przepisy 

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 zapisu przebiegu obrad walnego 

zgromadzenia w formie audio lub wideo i upubliczniania go na stronie internetowej. Emitent 

nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.  

 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, 

zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w 

zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki 

spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter 

i zakres prowadzonej działalności.  

Nie ma zastosowania. Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych 

WIG20 lub mWIG40 natomiast struktura akcjonariatu, charakter i zakres prowadzonej 

działalności Spółki nie przemawiają za stosowaniem niniejszej zasady.  

 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami  
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IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Nie ma zastosowania. Z uwagi na strukturę akcjonariatu niniejsza zasada nie ma zastosowania.  

 

Wynagrodzenia  

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z 

długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w 

ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami 

spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.  

Nie ma zastosowania. W Spółce nie ma programu motywacyjnego dotyczącego opcji lub 

innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki.  

 

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i 

innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie 

powinno być uzależnione od wyników spółki. Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Emitent nie stosuje zasady w części, zgodnie z którą wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej nie powinno być uzależnione od wyników spółki. Wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ustalane jest przez Walne 

Zgromadzenie Spółki. Wobec tego faktu, Emitent nie ma podstaw do ograniczania swobody 

Walnego Zgromadzenia w ustalaniu składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

Decyzją Walnego Zgromadzenia wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 

Nadzorczej składa się ze stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz części zmiennej 

uzależnionej od wypracowanego w danym roku zysku Spółki. W ocenie Emitenta 

ukształtowanie wynagrodzenia w ten właśnie sposób motywuje Członków Rady Nadzorczej do 

właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką a jednocześnie jest adekwatne do sytuacji 

finansowej Spółki. Emitent nie może zagwarantować, ale też podkreśla, iż nie wyłącza w 

przyszłości możliwości faktycznego spełniania wymogów określonych w tej zasadzie.  

 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 

wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce 

systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego 

z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem 

kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty 

odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku 

prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w 

skład grupy kapitałowej, 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom 

zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 4) wskazanie 

istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, 

lub informację o ich braku, 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia 

realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i 

stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Spółka w sprawozdaniu z działalności publikuje informacje wskazane przez obowiązujące 

przepisy prawa. Spółka w sprawozdaniu z działalności podaje informacje o wynagrodzeniach 

członków zarządu, rady nadzorczej i kluczowych menadżerów w zakresie wskazanym przez 

obowiązujące przepisy prawa. 
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