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Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 listopada 2015 r. 

        

Treść informacji:  

   

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje o odstąpieniu przez Spółkę  od 

stosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. 

(„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 18 listopada 2015 r., o którego 

zwołaniu informowano w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 23 października 2015 r. - od 

zamieszczonej w części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - „Dobre praktyki 

stosowane przez akcjonariuszy” zasady nr 10 pkt. 2) dotyczącej dwustronnej komunikacji w 

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

walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.  

 

Powyższe wynika z faktu, iż obecna treść Statutu Sfinks Polska S.A. nie przewiduje możliwości 

udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, 

co zważywszy na art. 4065 § 1 k.s.h. uniemożliwia w chwili obecnej zapewnienie podczas 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w 

ramach, której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, 

przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.   

Ponadto, w ocenie Sfinks Polska S.A. ryzyka prawne związane z tak prowadzonymi walnymi 

zgromadzeniami,  koszty wprowadzenia technologii umożliwiającej wdrożenie systemu 

transmisji danych w czasie rzeczywistym, jak również związane z tym trudności organizacyjne 

powodują, ze w spółce wielkości Sfinks Polska S.A. stosowanie tego środka komunikacji z 

Akcjonariuszami nie znajduje uzasadnienia. 

 

O nie stosowaniu zasady, o której mowa powyżej Sfinks Polska S.A. informowała również w 

„Raporcie dotyczącym stosowania przez Sfinks Polska S.A.  zasad ładu korporacyjnego w roku 

2013”.  

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 Sylwester Cacek    Jacek Kuś 

Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 

      

Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.   


