3 czerwca 2013
Raport bieżący nr 1/2013/CG
Informacja o niestosowaniu przez POL-AQUA zasad Dobrych Praktyk Spółek
notowanych na GPW
Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w związku ze zwołaniem w
dniu 29.05.2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. informuje,
że ani w przypadku tego Walnego Zgromadzenia ani Zgromadzeń zwoływanych w kolejnych
terminach nie będzie spełniał punktu II.1.9a oraz punktu IV.10 Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW.
Zasada nr II.1.9a
"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa: (...) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w
formie audio lub wideo (...)."
Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i
umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki
wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie
odpowiednich informacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki, zapewnia
akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Walnych
Zgromadzeń.
Spółka nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.
Zasada nr 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."
Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady, gdyż w ocenie Spółki istnieje zbyt wiele
czynników natury technicznej oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg
obrad Walnego Zgromadzenia.
Ponadto z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasową frekwencję akcjonariuszy na
walnych zgromadzeń, w ocenie Spółki, koszty zapewnienia akcjonariuszom możliwości
udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
oraz zapisu przebiegu obrad są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do liczby
nieobecnych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Brak stosowania przedmiotowej zasady nie wpłynie niekorzystnie na prawa akcjonariuszy
związane z udziałem w walnym zgromadzeniu w związku z czym bezzasadne jest
ponoszenie dodatkowych przez Spółkę kosztów. Obowiązujące w Spółce zasady udziału w
walnych zgromadzeniach zgodne są z wymogami określonymi w kodeksie spółek
handlowych. Miejsce i terminy przeprowadzania walnych zgromadzeń umożliwiają realizację
praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.
Spółka nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.
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