Wrocław, 08.01.2016 r.

Informacja w sprawie niestosowania w Power Media S.A.
zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku

Działając na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Zarząd Emitenta informuje, że Spółka w sposób trwały nie stosuje następujących zasad
zawartych w zbiorze „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”:
I.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10 prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w
okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie stosuje, spółka nie publikuje prognoz
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,
Nie stosuje. Spółka wyborów kadrowych nie dokonuje według kryterium różnorodności. Z
doświadczenia Spółki wynika, że jedyną skuteczną metodą doboru właściwej kadry, niezależnie
od stanowiska są: wiedza, kompetencje i doświadczenie.
I.Z.1.16 informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później
niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Nie stosuje. Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na
brak
zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą. Spółka jednakże rozważy możliwość
transmisji WZ w przypadku zgłaszania takiej potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.
I.Z.1.19 pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu
spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na żądane pytania, bądź też szczegółowe
wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Nie stosuje. Spółka udzielając odpowiedzi na pytania akcjonariuszy kieruje się zasadą równości
dostępu do informacji dla wszystkich akcjonariuszy, dlatego odpowiedzi udziela w takim
zakresie, w jakim publikuje informacje dla wszystkich uczestników rynku. Spółka nie widzi
konieczności dodatkowego publikowania każdego zapytania wpływającego do Spółki od
akcjonariuszy celem nie wprowadzania chaosu informacyjnego poprzez powielanie już
opublikowanych treści. W przypadku, gdyby jednak zapytanie dotyczyło informacji nie
opublikowanych i Spółka uzna, że odpowiedź wykracza poza zakres informacji publicznie
dostępnych lub z jakiś względów odmówi udzielenia informacji na takowe zapytanie, wówczas
Spółka poda taką informację raportem bieżącym poprzez system ESPI do publicznej wiadomości.
I.Z.1.20 zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Nie stosuje. Spółka nie stosuje obecnie wskazanej zasady ze względu na brak zainteresowania
ze strony akcjonariuszy. Spółka jednakże rozważy taką możliwość w przypadku zgłaszania takiej
potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.
I.Z.2 Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG 20 lub mWIG40 ,
zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w
zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza
powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres
prowadzonej działalności.
Nie stosuje. Nie dotyczy.
II. Zarząd i Rada Nadzorcza
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II.Z.2 Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Nie stosuje. Art. 15 Statutu Spółki zabrania członkom zarządu zajmowania się bez zgody Rady
Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub bycie członkiem organów w konkurencyjnych
podmiotach gospodarczych. Spółka uważa, że w wystarczającym stopniu zabezpiecza to jej
interesy.
II.Z.3 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których
mowa w zasadzie II.Z.4.
Nie stosuje. Znaczni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w
sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych
przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady
Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup
akcjonariuszy, pomimo iż w składzie Rady Nadzorczej nie ma członków niezależnych w myśl
Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Statut nie określa
kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej.
II.Z.4 W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do
Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i
komisji rady (nadzorczej).
Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak
również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być
uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające
przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się
także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w spółce.
Nie stosuje, nie dotyczy
II.Z.5 Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki
oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Nie stosuje, nie dotyczy
II.Z.6 Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na
spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów
niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą
II.Z.10.2.
Nie stosuje, nie dotyczy
II.Z.7 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej
zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym
mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza,
powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Nie stosuje. W ramach Rady Nadzorczej Power Media S.A. nie działają żadne komitety. Rada
Nadzorcza Power Media S.A. będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Wobec
rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Power Media S.A. stoi na stanowisku, iż
wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje
uzasadnienia. Niestosowanie tej zasady w opinii Zarządu Power Media S.A. nie wiąże się z
żadnym negatywnym ryzykiem dla Spółki.
II.Z.8 Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie
II.Z.4.
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Nie stosuje, nie dotyczy
II.Z.10.1 ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego
i działalności operacyjnej;
Stosuje w oparciu o opinię przeprowadzoną przez niezależnych biegłych rewidentów oraz
sprawozdania zarządu z działalności Spółki. Spółka nie wyodrębnienia jednostki organizacyjnej
pełniącej funkcję kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego z uwagi na jej rozmiar. Jednocześnie Spółka co roku dokonuje oceny, czy istnieje
potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
III. Systemy i funkcje wewnętrzne
III.Z.1 Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Nie stosuje. Spółka nie wyodrębnienia jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na
jej rozmiar. Jednocześnie Spółka co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania
takiego wydzielenia.
III.Z..2 Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a
także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu
audytu.
Nie stosuje. Nie dotyczy.
III.Z.3 W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego.
Nie stosuje. Nie dotyczy.
III.Z.4 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z
odpowiednim sprawozdaniem.
Nie stosuje. Nie dotyczy.
III.Z.5 Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie
III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez
osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny
skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku
gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których
mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny
skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Nie stosuje. Nie dotyczy.
IV. 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.
Nie stosuje. Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na
brak
zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą. Spółka jednakże rozważy możliwość
transmisji WZ w przypadku zgłaszania takiej potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.
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V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
V.Z.6 Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść
w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub
możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania
członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej
konfliktem interesów.
Nie stosuje. Spółka ze względu na swój rozmiar nie wprowadza szczegółowych regulacji
wewnętrznych w sprawie kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu
interesów.
VI. Wynagrodzenia
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w
ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki,
a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie stosuje. Spółka realizuje obecnie program motywacyjny dla kluczowych pracowników, który
nie zawiera w takiego ograniczenia.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń,
zawierający co najmniej:
1)
ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2)
informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w
podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych
parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz
innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w
skład grupy kapitałowej,
3)
informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym
menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4)
wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5)
ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w
szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie stosuje. Polityka wynagrodzeń Spółki uwzględnia przede wszystkim doświadczenie i
kompetencji oraz odpowiedzialność poszczególnych pracowników i współpracowników.
Dodatkowo Spółka uwzględnia długookresowe cele biznesowe, sytuację finansową Spółki, jak i
warunki rynkowe. Spółka ze względu na swój rozmiar nie widzi potrzeby formalizowania polityki
wynagrodzeń poza wymogami prawa.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

