Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/2017 z dnia 25 maja 2017 roku Rady Nadzorczej
Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ TRANS POLONIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH
W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH
PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ORAZ
OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

I.

Ocena sposobu wypełniania przez spółkę Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie
obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zgodnie z zasadą zawartą w pkt II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada
Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez
spółkę Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej jako: „Spółka”) obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych.
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi Spółki oraz materiałami źródłowymi,
pozytywnie oceniła sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad
ładu korporacyjnego w 2016 roku.
Na Spółce ciąży obowiązek realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
korporacyjnego wynikających z Regulaminu Giełdy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn.: Dz.U.z 2014 poz.133).

1.

Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w regulaminie
Giełdy

Od 2016 roku obowiązuje zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016”. Zasadniczo, Spółka w 2016 r. przestrzegała wskazanych w nich praktyk
z wyjątkiem następujących zasad:


I.Z.1.2. – zgodnie z którą skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe
członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej
kryteriów niezależności udostępnione są na stronie internetowej spółki.
Zasada była naruszana przez Spółkę w zakresie dotyczącym informacji o niespełnianiu przez
członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Zarząd wprowadził w 2017 r. praktykę,
zgodnie z którą powołani Członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia o spełnianiu przez
nich kryteriów niezależności, które to oświadczenie podlega zaopiniowaniu przez Radę
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Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej po powołaniu nowego członka Rady
Nadzorczej. Dane na stronie internetowej Spółki w 2017 r. są już na bieżąco aktualizowane.


I.Z.1.16. – zgodnie z którą spółka udziela informacji na temat planowanej transmisji obrad
walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.
Zasada jest naruszana przez Spółkę. Wynika to z okoliczności, że Spółka nie wprowadziła
transmisji obrad walnego zgromadzenia, w związku z czym informacja na temat planowanej
transmisji każdorazowo byłaby negatywna. Zarząd w 2017 r. wprowadził praktykę, zgodnie z którą
na stronie internetowej Spółki została zamieszczona informacja, że trwale nie jest planowana
transmisja obrad walnych zgromadzeń.



I.Z.1.18. – zgodnie z którą spółka powinna udzielać informację na temat powodów odwołania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie
w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.
Zasada jest naruszana przez Spółkę w zakresie dotyczącym podawania powodów zarządzenia
przerwy w obradach. Wynika to z okoliczności, że decyzję o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia podejmują akcjonariusze. Zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd, Zarząd
zamierza jednak w przyszłości zwracać się do akcjonariuszy o udzielanie informacji
w przedmiocie uzasadnienia zarządzania przerwy w obradach.



I.Z.1.20. – zgodnie z którą spółka powinna dokonywać zapisu przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Spółka nie dokonuje rejestracji obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo oraz
zamieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. Stosowana do tej pory
przez Spółkę forma dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia, zdaniem Spółki,
transparentność działalności walnego zgromadzenia. Zgodnie z informacją przedstawioną przez
Zarząd, Spółka udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących oraz
publikuje na stronie treść podjętych uchwał. Spółka jednak nie wyklucza stosowania powyższej
zasady w przyszłości.



II.Z.3. – zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria
niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Zasada była naruszana przez Spółkę w 2016 r., ponieważ nie została jeszcze wówczas
przeprowadzona procedura weryfikacyjna Członków Rady Nadzorczej. Spółka w 2017 r.
zamieściła stosowne informacje na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po pomyślnym
przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej określonej w zasadach szczegółowych II.Z.5 i II.Z.6,
uwieńczonej sprawozdaniem, o którym mowa w zasadzie II.Z.10.2 Dobrych Praktyk.



II.Z.5. – zgodnie z którą członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz
zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w
zasadzie II.Z.4.
Zasada była w 2016 r. naruszana przez Spółkę, ponieważ nie została jeszcze przeprowadzona
procedura weryfikacyjna Członków Rady Nadzorczej. Od 2017 r. Spółka podjęła czynności
zmierzające do zapewnienia stosowania zasady.
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II.Z.6. – zgodnie z którą rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą
wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania
kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie
z zasadą II.Z.10.2.
Zasada była naruszana przez Spółkę, ponieważ w 2016 r. nie została jeszcze przeprowadzona
procedura weryfikacyjna Członków Rady Nadzorczej. Od 2017 r. Spółka podjęła czynności
zmierzające do zapewnienia stosowania zasady.



II.Z.10.2 – zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada
nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie
z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
- składu rady i jej komitetów,
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej.
Zasada była naruszana przez Spółkę w 2016 r. w zakresie dotyczącym zamieszczenia
w sprawozdaniu informacji dotyczącej spełnienia przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów
niezależności. Spółka w 2017 r. podjęła czynności zmierzające do zapewnienia stosowania
zasady, tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. zawiera wszystkie wymagane
elementy.



II.Z.10.3. – zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada
nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu
wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zasada nie została zastosowana przez Spółkę w zakresie dotyczącym oceny za 2015 r.
Obowiązek informacyjny dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego wszedł bowiem
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zasada ta stała się natomiast przedmiotem niniejszej oceny
Rady Nadzorczej.



II.Z.10.4. – zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada
nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności
prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku
takiej polityki.
Zasada nie została zastosowana przez Spółkę w zakresie dotyczącym informacji na temat polityki
prowadzonej przez Spółkę w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej
o zbliżonym charakterze w 2015 r. ponieważ wskazana Zasada weszła w życie z dniem 1 stycznia
2016 r. Począwszy od oceny za 2016 r., Rada Nadzorcza będzie przedstawiać Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu stosowną informację.



IV.Z.7. – zgodnie z którą przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie
w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie
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zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza
wnioskującego o zarządzenie przerwy.
Zasada jest naruszana przez Spółkę w zakresie dotyczącym podawania powodów zarządzenia
przerwy w obradach. Wynika to z okoliczności, że decyzję o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia podejmują akcjonariusze. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd,
Zarząd zamierza w przyszłości zwracać się do akcjonariuszy o udzielanie informacji
w przedmiocie uzasadnienia zarządzania przerwy w obradach.


VI.Z.4. – zgodnie z którą 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.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę z uwagi na brak posiadania polityki wynagrodzeń.
Zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd, Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady
w przyszłości.
Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego dostępne były na korporacyjnej stronie internetowej
Spółki http://transpolonia.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.

2.

Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w przepisach
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych

3.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (dalej jako: „Rozporządzenie”), Spółka zobowiązana jest w rocznym
raporcie

okresowym

zamieścić,

stanowiące

wyodrębnioną

część

tego

sprawozdania
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oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, które zawiera elementy wskazane w
Rozporządzeniu.
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
zawartym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za 2016
rok stwierdza, że oświadczenie w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu
korporacyjnego i zawiera wszystkie informacje wymagane Rozporządzeniem.
Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane
prawem krajowym.
Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne
z wymogami, rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w sposób
przejrzysty i wyczerpujący prezentują interesariuszom mechanizmy funkcjonowania Spółki.

II.

Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności
sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd, Spółka prowadzi działalność sponsoringową w
formie sponsoringu finansowego. Sponsoring realizowany jest wyłącznie w formie umów
sponsoringowych, których czas trwania nie przekracza jednego roku obrotowego. Ponadto, Spółka
podejmuje działalność charytatywną poprzez wspieranie placówek społecznych.
Rada Nadzorcza ocenia, iż polityka Spółki w zakresie działalności sponsoringowej jest prowadzona w
rozsądny sposób. Kwoty przekazane na cele dobroczynne nie są istotne w skali Spółki, a dobór
beneficjentów tej działalności nie budzi zastrzeżeń Rady Nadzorczej.
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