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Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego
Zarząd ZETKAMA S.A., działając zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2010 roku
zmienionych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie - załączniku do Uchwały
Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW" informuje, iż ZETKAMA S.A stosuje zasady dobrych praktyk spółek giełdowych z
wyłączeniem wymienionych poniżej zasad:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
2. "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1"
Komentarz:
Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim, większość treści z zakresu Relacji
Inwestorskich została przetłumaczona na język angielski. Z uwagi na czas tłumaczenia
poszczególnych dokumentów bieżąca strona w wersji angielskiej nie odpowiada treściom
zamieszczonym w języku polskim.
Zamiarem Zarządu Spółki jest doprowadzenie w przyszłości do bieżącego tłumaczenia treści,
a tym samym spełniania wspomnianej zasady.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
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,
3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego
zgromadzenia.
Komentarz:
Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki i biorąc pod uwagę nakłady finansowe jakie
należałoby ponieść w związku z zapewnieniem akcjonariuszom możliwości udziału w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
obejmujących powyższe zagadnienia Spółka obecnie nie zdecydowała się wypełnienie
powyższej zasady.
W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego Zarząd
Spółki rozważy wprowadzenie jej w życie od 01.01.2012.
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