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Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w
związku z odbytym w dniu 17 czerwca 2013r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
Zarząd „STOMIL SANOK” S.A. informuje, że nie była prowadzona w czasie rzeczywistym transmisja
obrad w/w Walnego Zgromadzenia, ani dwustronna komunikacja, w ramach której akcjonariusze
mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad, jak również Spółka nie prowadziła zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia ani
w formie audio, ani w formie wideo.
W związku z powyższym, nie zostały spełnione następujące zasady określone w „Dobrych Praktykach
Spółek Notowanych na GPW”:
1/ Zasada nr 10 w części IV: „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.”
2/ Zasada nr 1. 9a) w części II: „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”
W ocenie Spółki, przestrzegane przez Spółkę procedury obowiązujące w zakresie zwołania oraz
przebiegu walnego zgromadzenia zapewniają akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych
informacji dotyczących walnego zgromadzenia, w tym w szczególności pozwalają na podjęcie przez
akcjonariusza decyzji o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu, a niestosowanie powyższych zasad
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” nie stanowi uszczuplenia praw akcjonariuszy
związanych z udziałem w walnym zgromadzeniu. Decyzja Spółki o niestosowaniu w/w zasad w
przypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2013r. podyktowana była również
zagrożeniami natury technicznej i prawnej, które mogłyby wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony
przebieg walnego zgromadzenia. Spółka nie wyklucza stosowania w/w zasad w przyszłości.
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