
Informacja o niestosowaniu niektórych  zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW
Raport bieżący nr 2/2014  z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarząd spółki  Alumetal  S.A.  („Spółka”),  doceniając  rangę zasad  ładu korporacyjnego dla
zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem
zewnętrznym,  a  w  szczególności  z  obecnymi  i  przyszłymi  akcjonariuszami  Emitenta,
wykonując  obowiązek  nałożony §29 pkt  3  Regulaminu Giełdy informuje,  że  wyłącza  od
stosowania w sposób incydentalny  na czas trwania Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 2 września 2014 r.  następującą zasadę ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych:

 Dobra Praktyka II.1.9a realizowana przez zarządy spółek giełdowych – w zakresie, w
jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę funkcjonowania jej strony internetowej
i  zamieszczenia  na  niej  zapisu  przebiegu  obrad  walnego  zgromadzenia,  w  formie
audio i wideo.

Emitent odstąpił od stosowania powyższej zasady ze względów ekonomicznych. W
ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą rejestracji przebiegu
posiedzeń walnego zgromadzenia w formie audio i wideo, nie znajdują uzasadnienia
ze  względu  na  obecną  strukturę  akcjonariatu  Emitenta  oraz  mogą  okazać  się
niewspółmierne  do  ewentualnych  korzyści.  Ponadto  według  Zarządu  Emitenta  nie
istnieją zagrożenia płynące z  niestosowania powyższej  zasady z uwagi  na fakt,  że
Emitent  przekazuje  do  publicznej  wiadomości  w  formie  raportów  bieżących  oraz
zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje
i  dokumenty -  umożliwiając inwestorom i  analitykom zapoznanie się  ze sprawami
będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia.
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