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Temat: Informacja w sprawie niestosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Treść raportu: W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmian do zasad ładu
korporacyjnego zawartych Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, dokonanych Uchwałą
Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012
roku Zarząd Giełdy Praw Majątkowych VINDEXUS SA działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu
GPW,

Informuje, że Spółka w sposób trwały nie stosuje:

Zasady II.1.2a "corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn
odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat,"

Skład organów Spółki jest na bieżąco aktualizowany w drodze raportów bieżących oraz
zamieszczany na stronie internetowej http://www.gpm-vindexus.pl. Informacje w tym zakresie w
ujęciu historycznym znajdują się w raportach okresowych.

Zasady II.1.9a "zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,"

Spółka nie stosuje obecnie wskazanej zasady z uwagi na brak odpowiednich regulacji w Statucie
Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty
związane z transmisją walnych zgromadzeń.

Zasady II.2: "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1."

Ze względu na koszty związane z tłumaczeniami, Zarząd zdecydował w chwili obecnej o odstąpieniu
od stosowania powyższej zasady Dobrych Praktyk. Rozważa się możliwość częściowego
tłumaczenia strony internetowej na język angielski. Nie wyklucza się stosowania powyższej zasady
w pełnym zakresie w przyszłości.

Zasady IV.10 "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce
obrad."

Wobec konieczności wprowadzenia szeregu rozwiązań techniczno-organizacyjnych, z którymi wiążą
się znaczne koszty Spółka dotychczas nie zdecydowała się na transmisję obrad Walnego
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w
Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powodem
niestosowania powyższej zasady Dobrych Praktyk przez Emitenta jest ryzyko zakłócenia
prawidłowego i terminowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, które może być
spowodowane ewentualnym wystąpieniem problemów natury techniczno-logistycznej wynikających
ze stosowania powyższej zasady Dobrych Praktyk W ocenie Spółki istnieje wiele czynników natury
technicznej oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad walnego
zgromadzenia, a w związku z powyższym na należyte stosowanie zasady w przedmiotowym
zakresie. Ponadto, w opinii Spółki, obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach
umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy wszystkich
akcjonariuszy Spółki.

