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Grupa stawia sobie za cel stosowanie wysokich standardów ładu korporacyjnego we wszystkich istotnych 
obszarach prowadzonej działalności. Rada Dyrektorów oraz – w zakresie przydzielonych obowiązków – 
Zarządzający Nieruchomościami stosują kompleksowy system narzędzi nadzoru i kontroli oraz wymogów 
dotyczących sprawozdawczości, które ich zdaniem umożliwią przestrzeganie wspomnianych standardów. 
Systemy te są projektowane tak, aby spełniały wymogi wynikające z charakteru Spółki i jej działalności, a także 
umożliwiały ocenę ewentualnych możliwości i czynników ryzyka oraz zarządzanie nimi. Zgodnie z Regulaminem 
GPW, w styczniu 2008 r. Rada Dyrektorów podjęła decyzję o przestrzeganiu – w najszerszym możliwym i 
uzasadnionym zakresie – również większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Przestrzeganie niektórych spośród tych zasad będzie ograniczone ze 
względu na występowanie różnic pomiędzy systemami prawa, obowiązującymi procedurami i praktykami 
przyjętymi w Polsce i na Guernsey. Spółka przestrzega zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW”, z zastrzeżeniem następujących wyjątków: 

-  zasad określonych w części I, pkt 1 i pkt 1.9, oraz części IV, pkt 10;  
Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, na potrzeby komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Spółka nie 
publikuje jednak informacji dokładnie w taki sposób, jaki zaleca GPW. Niezależnie od tego, w opinii Spółki jej 
strona internetowa zawiera wszystkie wymagane i niezbędne informacje. 
 
Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w trybie online, ani nie rejestruje przebiegu obrad 
Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go na obradach Walnego Zgromadzenia oraz głosowania zgodnie z 
wydanymi przez akcjonariusza instrukcjami. W związku z tym, zdaniem Spółki rejestrowanie i transmisja obrad 
Walnych Zgromadzeń nie jest konieczne. Jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o osobistym uczestnictwie 
w Walnym Zgromadzeniu w przyszłości, Spółka rozważy możliwość rejestrowania i transmisji obrad Walnych 
Zgromadzeń na swojej stronie internetowej. 
  

- zasad określonych w części III; 
Spółka przestrzega powyższych zasad w ograniczonym zakresie ze względu na różnice pomiędzy systemami 
prawnymi Guernsey i Polski – według systemu obowiązującego na wyspie Guernsey nie występuje organ 
pełniący funkcję rady nadzorczej. Zarząd nad Spółką sprawuje Rada Dyrektorów, a funkcja zarządzania 
zewnętrznego pełniona jest przez Zarządzającego Nieruchomościami.  
 
 


