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Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd 

ENERGOINSTAL S.A. informuje, Ŝe nie będzie stosował wymienionych poniŜej zasad ładu 

korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", 

stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku: 

 

Cześć I. 

W Spółce nie będzie stosowana zasada określona w pkt 12 części I „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW” odnośnie zapewnienia akcjonariuszom moŜliwości wykonywania osobiście  

lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania się 

walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
 

Według opinii Zarządu akcjonariat Spółki charakteryzuje się małym rozproszeniem, a przebieg 

dotychczasowych Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę zapewnienia wykonywania prawa 

głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Część II. 

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, Ŝe w Spółce nie będzie równieŜ stosowana zasada 

określona w pkt 9a części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” odnośnie rejestrowania 

przebiegu obrad i upubliczniania go na własnej stronie internetowej. 
 

W ocenie Zarządu dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 

jest wystarczający i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podjęte przez Walne Zgromadzenie 

uchwały są upubliczniane w raportach bieŜących  wysyłanych na GPW i zamieszczane na stronie 

internetowej Spółki. 

 

Część IV. 

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje takŜe, Ŝe w Spółce nie będzie stosowana zasada określona 

w pkt 10 części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” odnośnie transmitowania obrad 

Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie 

rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego 

zgromadzenia przebywając w miejscu innym niŜ miejsce obrad. 
 

Decyzję swą Zarząd motywuje małym rozproszeniem akcjonariatu i dotychczasowymi 

doświadczeniami w zakresie przebiegu Walnych Zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę 

wprowadzenia takich rozwiązań. W ocenie Zarządu przyjęte zasady zwoływania i przeprowadzania 

Walnych Zgromadzeń Spółki są zgodne z przepisami prawa, Regulaminem Walnego Zgromadzenia 

ENERGOINSTAL S.A. i Statutem Spółki. Zapewniają akcjonariuszom moŜliwość udziału w obradach  

Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu,  

co w wystarczający sposób zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy.  

 

 
 


