Raport bieżący 2/2013
Spółka: MABION
Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na GPW
Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Mabion S.A. (Spółka) informuje, iż
stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW” (DPSN) stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z
dnia 21 listopada 2012 r., za wyjątkiem następujących zasad:
1) Dział II DSPN Zasada 1.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,
oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…)” - zasada określa szczegółowo zakres
informacji zamieszczanych na korporacyjnej stronie internetowej spółek publicznych. Zarząd Spółki
zamierza zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej podstawowy zakres informacji, który
pozwoli Akcjonariuszom i Inwestorom na śledzenie istotnych zdarzeń w Spółce oraz na
podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych, jednak z uwagi na racjonalną politykę finansową
Spółki i ograniczenia organizacyjne nie wszystkie informacje wymagane przez zasadę mogą być
zamieszczane na stronie Spółki.
2) Dział II DPSN Zasada 2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w
języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”. Zarząd Spółki prowadzi
stronę korporacyjną także w języku anielskim, jednak z uwagi na racjonalną politykę finansową Spółki
(znaczne koszty tłumaczeń dokumentacji) nie wszystkie informacje wskazane przez zasadę będą na
niej zamieszczane.
3) Dział III DPSN Zasada 6.: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie
kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od
postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu
zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności,
o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i
istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu”. Zarząd Spółki ma ograniczony wpływ na wybór członków Rady
Nadzorczej, niemniej czyni starania, aby przedmiotowa zasada była przez Spółkę stosowana, celem
zapewnienia Akcjonariuszom mniejszościowym reprezentacji, która byłaby niezależna od wpływów
znacznych Akcjonariuszy zapewniając spełnianie tego standardu corporate governance. W chwili
obecnej jednak w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada jedna osoba spełniająca kryterium niezależności
określone w ww. zasadzie.
4) Dział IV Zasada 10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie

rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”. Zarząd Spółki zamierza w coraz
większym stopniu wdrażać najnowsze narzędzia komunikacji zapewniające bezpieczeństwo oraz
efektywny dostęp do informacji, jednak koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez
Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu na takim walnym zgromadzeniu oraz obciążenia organizacyjne związane z
tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w spółce
wielkości Mabion S.A.
Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w przyszłości, a
intencją Zarządu jest trwałe przestrzeganie większości zasad ładu korporacyjnego określonych w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

