
Raport EBI 1/2016 z dnia 05.01.2065 r.

Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk 

Treść: Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Przedsiębiorstwo Hydrauliki  Siłowej HYDROTOR S.A. przekazuje raport dotyczący niestosowania
zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.15. informację  zawierającą  opis  stosowanej  przez  spółkę  polityki  różnorodności
w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie
elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe,
a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie
sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na
swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka  nie  opracowała  polityki  różnorodności,  tym samym nie  zamieszcza  jej  opisu na stronie
internetowej. Prezesa i Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie, a akcjonariat Spółki jest
bardzo rozproszony. Na Walnych Zgromadzeniach bierze udział około 60 akcjonariuszy i trudno
narzucać  im  z  góry  określoną  politykę  w  powyższym zakresie.  W  odniesieniu  do  kluczowych
menadżerów Zarząd w zakresie ich zatrudnienia kieruje się głównie kompetencjami i potencjalną
przydatnością na określonym stanowisku.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W  ocenie  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  stosowane  dotychczas  metody  dokumentowania  obrad
Walnego  Zgromadzenia  zapewniają  transparentność  działalności  Spółki  oraz  chronią  prawa
wszystkich akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.

Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.3.  Przynajmniej  dwóch członków rady nadzorczej  spełnia kryteria  niezależności,  o których
mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Obecnie  w  Radzie  Nadzorczej  zasiada  tylko  jeden  członek  spełniający  kryteria  niezależności.
Decyzje  w  sprawie  wyboru  członków  podejmuje  Walne  Zgromadzenie,  które  jest  niezależne
w  swoich  wyborach.  W  ocenie  Spółki  taki  sposób  wyboru  Rady  Nadzorczej  odpowiednio
zabezpiecza  interesy  akcjonariuszy  Spółki.  Jednocześnie  należy  zaznaczyć,  że  część  obecnych
członków  Rady  Nadzorczej  posiada  wysokie  kwalifikacje  zawodowe  oraz  przygotowanie
merytoryczne, pozwalające efektywnie pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie
II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Przewodniczącym Komitetu Audytu został wybrany w 2008 r. Pan Mariusz Lewicki, który nie spełnia
kryteria niezależności, zgodnego z załącznikiem II do Zalecenia KE 2005/162/WE z 15 lutego 2005
roku.  Powołany  przewodniczący  Komitetu  posiada  odpowiednie  kompetencje  z  dziedziny
rachunkowości i finansów, co ma wpływ na prawidłowe monitorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej. Spółka przedkłada doświadczenie zawodowe i kompetencje ponad niezależność.



Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli  jest  to  uzasadnione  z  uwagi  na  strukturę  akcjonariatu  spółki,  spółka  zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka  oświadcza,  że  nie  będzie  zapewniała  transmisji  obrad  walnego zgromadzenia  w czasie
rzeczywistym.  Wynika  to  z  nie  uchwalenia  przez  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  w  dniu
26.06.2010 roku zmian w Statucie oraz Regulaminie WZA, dopuszczających transmitowanie obrad
WZA z wykorzystaniem sieci internet, rejestrowania przebiegu oraz upubliczniania go na stronie
internetowej  Spółki.  Decyzja  jest  uzasadniona  strukturą  akcjonariatu,  gdyż  kilku  największych
akcjonariuszy i znaczna większość mniejszych akcjonariuszy, którzy w zdecydowanej większości są
obecnymi  lub  byłymi  pracownikami  spółki,  zawsze  uczestniczy  osobiście  w  zgromadzeniach.
Dotychczasowy  brak  głosów  ze  strony  pozostałych  akcjonariuszy  instytucjonalnych  oraz
indywidualnych  o  konieczności  wprowadzenia  tego  typu  transmisji,  budzi  przekonanie,  że
transmisja  obrad  Walnego  Zgromadzenia  w  czasie  rzeczywistym jest  niecelowa.  W przypadku
pojawienia  się  ze  strony  akcjonariuszy  życzenia  takiej  formy  transmisji,  Zarząd  przedstawi
propozycje uchwał w tym zakresie na Walnym Zgromadzeniu.

Prezes Zarządu: Wacław Kropiński
Członek Zarządu: Mariusz Lewicki


