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Treść:  

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Mostostal Płock Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad 

szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 

 

 

W nawiązaniu do raportu nr 1/2016 z dnia 20.01.2016 r. Zarząd Mostostal Płock S.A. 

informuje, że Spółka rozpoczęła stosowanie zasady II.Z.3.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę rozszerzającą skład Rady Nadzorczej 

do 7 osób i powołało dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności 

zgodnie z zasadą II.Z.4. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu. 

 

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. 

Członkowie Zarządu mają przypisaną odpowiedzialność za poszczególne obszary 

działalności Spółki zgodnie z zasadą II Z.1. , jednak w ocenie Zarządu Emitenta 

publikowanie schematu na stronie internetowej nie leży w interesie Spółki. Emitent nie 

wyklucza możliwości stosowania tej zasady w przyszłości. 

 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie rejestruje przebiegu obrad w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki sposób 

dokumentowania obrad walnego zgromadzenia pozwala na zachowanie transparentności i 

ochrony praw akcjonariuszy. Informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka 

przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz zamieszcza na stronie 

internetowej. 

 

 

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 nie stosuje powyższej zasady w zakresie dostępności schematu na stronie 

internetowej.  

 



II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, 

o których mowa w zasadzie II.Z.4.  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 

Spółka rozpoczęła stosowanie tej zasady.  

 

 


