Raport dotyczący stosowania w 2009 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w
zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
OPTIMUS S.A. w 2009 stosował w całości większość zasad ładu korporacyjnego zawartych
w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” , z wyjątkiem zasad opisanych
poniżej, które nie były stosowane bądź stosowane były w ograniczonym zakresie.
I.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii,
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna
zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet,
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
Wyjaśnienie: Spółka nie umożliwiała transmisji obrad walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci internet, nie rejestruje przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie
internetowej. Niestosowanie powyższej zasady w roku 2009 podyktowane było względami
technicznymi i kosztami związanymi z ewentualnym wdrożeniem tej zasady. Spółka
podejmuje działania w zakresie polityki informacyjnej proporcjonalne do posiadanych
środków finansowych i możliwości organizacyjno- technicznych.
II.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem, a także inne dostępne materiały związane z walnymi
zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,
Wyjaśnienie: Zasada nie była stosowana do dnia 3 sierpnia 2009 roku w części dotyczącej
terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z
uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami
Spółki. Termin przekazywania do publicznej wiadomości treści projektów uchwał wraz z
załącznikami wynikał, z § 38 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 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. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy
- Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. od dnia 3
sierpnia 2009 roku, termin ten wynosi 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie –
udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej
wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz
podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Wyjaśnienie: Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania
do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów
do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem zgromadzenia. Spółka deklaruje, że w
przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w

składzie Rady Nadzorczej, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia wraz z
życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów. Informacje te zostaną niezwłocznie
umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu.
6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej
komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
Wyjaśnienie: Zasada nie była stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy
komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla spółki. W ramach Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2009 roku nie istniały
komitety. W dniu 15 kwietnia 2009 roku powołany został Komitet Audytu Rady Nadzorczej,
który funkcjonował do dnia 16 września 2009 roku. W wyniku uchwały Rady Nadzorczej z
dnia 16 września 2009 roku, z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej bieżącej
kadencji, Rada Nadzorcza postanowiła, iż zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z
dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze publicznym, wykonywać będzie Rada
Nadzorcza w pełnym składzie. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących w kompetencji Rady Nadzorczej do dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze
publicznym, Rada Nadzorcza nie przedstawiła w roku 2009 oceny tych systemów za rok
2008. Pierwsze sprawozdanie z prac Komitetu Audytu, w tym oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, będzie sporządzone za rok
2009.
7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
Wyjaśnienie: W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych
kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się
przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy.
Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem art. 428 K.s.h., ze szczególnym
uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, oraz § 5 i 6 w związku z § 38 ust. 1 pkt. 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na
stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonych
przepisach.
11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje
o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Wyjaśnienie: Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady
nadzorczej dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o
swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej
niż 5%ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi
do członków Rady Nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z
akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone
na stronie internetowej po ich otrzymaniu.
2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim
(…)
Wyjaśnienie: Spółka nie stosowała w 2009 roku tej zasady z uwagi na strukturę akcjonariatu
Spółki i zakres prowadzonej działalności. Ponoszenie kosztów funkcjonowania strony
internetowej w języku angielskim byłoby zdaniem Spółki w obecnej sytuacji nieuzasadnione.
W razie zaistnienia uzasadnionych przesłanek do zastosowania tej zasady, a w
szczególności podjęcia działalności na obcych rynkach, Spółka zastosuje powyższą zasadę
niezwłocznie.
3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym
zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy (…)
Wyjaśnienie: Uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych
transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w powiązaniu z
postanowieniami Statutu Spółki, są w ocenie Spółki wystarczające w tym zakresie. W
kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki, leży akceptowanie wszelkich istotnych z punktu
widzenia Spółki transakcji powodujących powstanie zobowiązań po stronie Spółki.
III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.
1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza
powinna:
1) raz w roku sporządzać i przedstawić zwyczajnemu wlanemu zgromadzeniu
zwięzłą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
Wyjaśnienie: Zasada nie była stosowana w części dotyczącej oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Ze względu na brak
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących
w kompetencji Rady Nadzorczej do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorcze publicznym, Rada Nadzorcza nie przedstawiła w roku 2009
oceny tych systemów za rok 2008. Pierwsze sprawozdanie z oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, będzie sporządzone za rok
2009.
2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na
temat
swoich
powiązań
z
akcjonariuszem
dysponującym
akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki (…)
Wyjaśnienie: Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady
nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o
swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej
niż 5%ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi
do członków Rady Nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z
akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone
na stronie internetowej po ich otrzymaniu.
4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady
nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą (…)

Wyjaśnienie: Zasada nie została zastosowana w sposób incydentalny w 2009 roku w trakcie
obrad Rady Nadzorczej w dniu 14 stycznia 2009 roku, o czym Spółka informowała w
Raporcie Bieżącym nr 1/2009. Niezastosowanie zasady było wynikiem decyzji Członków
Rady Nadzorczej w stosunku do których zaistniał konflikt interesów, na którą Spółka nie
miała żadnego wpływu.
6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze
spółką (…).
Wyjaśnienie: Powyższa zasada nie jest stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne
zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru
niezależnych członków Rady Nadzorczej.
Spółka nie ma wpływu na zastosowanie zasady z uwagi na brak wpływu na brzmienie
Statutu Spółki oraz na decyzje w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Wyłączne
decyzje w tym zakresie należą do akcjonariuszy.
7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu
(...)
Wyjaśnienie: W ramach Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2009 roku nie istniały
komitety. W dniu 15 kwietnia 2009 roku powołany został Komitet Audytu Rady Nadzorczej,
który funkcjonował do dnia 16 września 2009 roku. W zakresie niezależności co najmniej
jednego członka Komitetu Audytu zasada nie była stosowana z uwagi na fakt, iż nie jest
stosowana zasada nr 6 w części III. W wyniku uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 września
2009 roku, z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, Rada
Nadzorcza postanowiła, iż zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja
2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze publicznym, wykonywać będzie Rada Nadzorcza
w pełnym składzie.
8. W zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15
lutego 2005 r. Dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)
Wyjaśnienie: W ramach Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2009 roku nie istniały
komitety. Od dnia 15 kwietnia 2009 roku zasada stosowana częściowo w związku z
częściowym inkorporowaniem do Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.. w
zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu.
9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym
spełniającej warunki o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady
nadzorczej.
Wyjaśnienie: Uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych
transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w powiązaniu z
postanowieniami Statutu Spółki, są w ocenie Spółki wystarczające w tym zakresie. W
kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki, leży akceptowanie wszelkich istotnych z punktu
widzenia Spółki transakcji powodujących powstanie zobowiązań po stronie Spółki.

