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Spółek Notowanych na GPW 2016"

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków
zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury
korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego
podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie
Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego
wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga,
podejmowane są wspólnie.
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 w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz
finansowych. W sytuacji podjęcia decyzji o publikacji prognoz finansowych,
Emitent zamieści informacje na ten temat na korporacyjnej stronie internetowej

2016-01-04 15:18

Serwisy Zamknięte GPW

2z4

https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu...

wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub
wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapewnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie
audio lub wideo. W ocenie Spółki zapewnienie zapisu przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, w formie audio lub wideo skutkowałoby znacznym zwiększeniem
kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że
akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego
zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta
raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne
zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy
oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby
ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej 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 Atrem S.A. nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20
lub WIG40.

Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary
działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w
sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie
internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury
korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego
podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie
Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego
wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga,
podejmowane są wspólnie.
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane
w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W spółce Atrem S.A. nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu
wewnętrznego
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Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
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.
Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki zapewnienie
powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Spółka stoi
na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej zasady skutkowałoby
znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie
Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z
rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na
stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał
podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których
oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale
zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”,
„przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania
wyżej wymienionej zasady w przyszłości

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w
których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady
postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady
wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu
sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we
wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta.
Niemniej Emitent deklaruje dokonywanie okresowych przeglądów procedur
wewnętrznych Spółki pod kątem identyfikacji ewentualnych konfliktów interesów
oraz reaguje na każde podejrzenie ich wystąpienia. Ponadto Członek Zarządu
lub Rady Nadzorczej jest wyłączany od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej
lub zagrożonej konfliktem interesów. Wszelkie transakcje z podmiotem
powiązanym zawierane są na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki
wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i
jednostkę od niego zależną.

Wynagrodzenia
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,
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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 stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury
korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie
wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób
wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków Zarządu
dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu
odpowiedzialności poszczególnych osób oraz wyników finansowych Spółki.
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. zasady
wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są uchwałą Walnego
Zgromadzenia. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych
obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym
członkom Rady. Wynagrodzenia te nie stanowią istotnej pozycji kosztów
działalności Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz
wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów jest
ujawniana w raporcie rocznym.
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