Poznań, dnia 16.05.2013 r.

Tytuł:

Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego

Raport nr 1/2013/CG
Zarząd Spółki DGA S.A. informuje o trwałym odstąpieniu od stosowania następujących zasad ładu
korporacyjnego, dla których stosuje się zasadę „comply or explain” określonych w dokumencie „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW”:
a) w zakresie „Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych” punkt II.1.9a)
spółka odstępuje od zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Emitent nie stosuje zapisów audio/wideo ze względu na fakt, iż zapisy takie obejmują ujawnienie
wizerunku osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Osoby te nie mają charakteru
publicznego. W związku z powyższym upublicznienie wizerunku osób uczestniczących w walnym
zgromadzeniu rodziłoby ryzyko posądzenia o nieuprawnione wykorzystanie wizerunku.
b) w zakresie „Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych” punkt II.2 spółka
odstępuje od funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w
powyższym dokumencie.
Nie stosowanie ww. zasady ładu korporacyjnego wynika z zasięgu terytorialnego świadczonych
usług, obecnej struktury akcjonariatu, a także kosztów związanych z tłumaczeniami.
c) w zakresie „Dobrych praktyk stosowanych przez akcjonariuszy” punkt IV.10 spółka nie zapewnia
akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków
komunikacji elektronicznej polegającej na:
 transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad.
Nie stosowanie ww. zasady ładu korporacyjnego wynika z ryzyka natury techniczno-prawnego
związanego z możliwością niewłaściwej identyfikacji akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
walnym zgromadzeniu, jak również ryzyka dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i płynności
komunikacji elektronicznej oraz ewentualnego podważenia podjętych uchwał.
Emitent nie wyklucza możliwości zastosowania się do powyższych zasad w przyszłości w
momencie ustania przesłanek powodujących możliwe problemy i ryzyka natury technicznoprawnego.
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