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

Drozapol-Profil Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad 

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

 

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  

 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie 

później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie stosuje tej zasady ze względu na brak zainteresowania akcjonariuszy 

mniejszościowych udziałem w walnych zgromadzeniach spółki. Przeprowadzanie transmisji 

w takim stanie rzeczy nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ narażałoby spółkę na 

wysokie koszty w sytuacji, kiedy ze strony akcjonariuszy nie widać potrzeby korzystania z 

tego rodzaju udogodnienia. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie i akcjonariusze mniejszościowi 

wykażą zainteresowanie udziałem w walnych zgromadzeniach, Zarząd ponownie rozważy 

stosowanie niniejszej zasady. 

 

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

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

W walnych zgromadzeniach spółki biorą udział akcjonariusze większościowi, związani na co 

dzień ze spółką, natomiast sporadycznie zdarza się, że akcjonariusz mniejszościowy zapisuje 

się i bierze udział w walnym zgromadzeniu. Stosowanie tej zasady zatem narażałoby spółkę 

na koszty, których poniesienie w żaden sposób nie przełoży się na przejrzystość polityki 

wobec akcjonariuszy. Uchwały podjęte przez Walne zgromadzenie publikowane są przez 

spółkę niezwłocznie po zakończeniu obrad, więc akcjonariusze najszybciej jak to możliwe 

mają dostęp do ich treści. Gdyby w przyszłości na walnym zgromadzeniu podejmowane 

byłyby uchwały o dużej randze dla spółki, wykraczające poza standardowe coroczne uchwały 

i zainteresowanie walnym byłoby wysokie ze strony akcjonariuszy mniejszościowych, Zarząd 

ponownie rozważy stosowanie niniejszej zasady. 

 

 

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. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz brak zainteresowania akcjonariuszy 

mniejszościowych udziałem w walnych zgromadzeniach spółki, nie daje się możliwości 

transmisji walnych w czasie rzeczywistym. Wdrożenie takiego udogodnienia byłoby możliwe, 

gdyby struktura akcjonariatu uległa znaczącej zmianie lub gdyby akcjonariusze 

mniejszościowi zgłaszali takie zapotrzebowanie do spółki. 

 


