
Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego    
Raport bieżący nr 2/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku 
 
 
Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd Qumak-Sekom S.A. niniejszym 
oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, zawartych w 
dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącym załącznikiem 
do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, dołoży wszelkich 
starań aby zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, stosowane były 
przez Spółkę w jak najszerszym zakresie. 
 
Jednocześnie Spółka informuje, że aktualnie stosuje w całości większość zasad 
"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem zasad opisanych 
poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w 
ograniczonym zakresie: 

 
 
Zasada II.1.11) oraz związana z nią Zasada III.2 - Zamieszczanie na stronie 
internetowej informacji o powiązaniu członków Rady Nadzorczej z 
akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki:  
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. 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. Powyższe informacje zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.  
 
Zasada II.1.12) - Zamieszczanie na stronie internetowej informacji na temat 
prognozowanych kosztów związanych z wprowadzeniem w Spółce programu 
motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach:  
W Spółce wprowadzony został motywacyjny program menedżerski oparty na 
akcjach. Informacje dotyczące kosztów i sposobu ich rozliczania są aktualnie 
przygotowywane i zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po 
ich wiarygodnym oszacowaniu. 
 
Zasada II.2. – Funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w 
zakresie wskazanym w części II. pkt 1 Dobrych praktyk: 
Zasada ta nie jest aktualnie stosowana. Emitent oświadcza, że zastosuje się do 
tej zasady począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
Z uwagi na fakt, iż zasady ładu korporacyjnego kierowane są zarówno do 
Zarządu Spółki, jak i do członków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, Zarząd 
deklaruje, iż dołoży starań aby były one stosowane przez organy nadzorcze i 
akcjonariuszy. 
 
Podstawa prawna:  
Regulamin GPW §29 pkt 3 
 


