Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu
korporacyjnego SCO-PAK SA
Zarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść
oświadczenia dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Oświadczenie SCO-PAK SA o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.
Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego "Dobrym Praktykom Spółek
Notowanych na GPW", które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów
Wartościowych w uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012. Tekst zasad ładu
korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.
Opis Zasad Ładu Korporacyjnego, które SCO-PAK SA wyłączył ze stosowania z wyjaśnieniem
przyczyn tego wyłączenia.
Zarząd spółki SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent"), 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
przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z wyłączeniem:
I. Zasady I.5: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania.
Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom
wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki
wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć
zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania
odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie
(2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z zapisami par. 31 pkt 2 p 2 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza określa zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast zgodnie z par.27
pkt.2 - Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W
ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez
Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę
Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.
Zasady I.12. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego
zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej"
Spółka nie zamierza stosować tej zasady z uwagi na ograniczenia i ryzyka techniczne oraz
stosunkowo wysokie koszty wdrożenia.
II. Zasady II.1.9a "Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo."
Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady ponieważ w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków
informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez
publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na
swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych
informacji dotyczących walnych zgromadzeń.
III. Zasady II.2. " Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1"
Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady z uwagi na to, że jej stosowanie nie wpłynie na
poprawę komunikacji z inwestorami, ani na realne wzmocnienie praw akcjonariuszy, a

spowoduje dla Spółki znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe. Z uwagi na obecną
strukturę akcjonariatu Emitenta, nie widzi on uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych
kosztów związanych z realizacją tej zasady.
Zasady IV. 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."
W ocenie Emitenta realizacja ww. zasady związana jest z zagrożeniami natury tak technicznej
jak i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg
walnych zgromadzeń. Ponadto zastosowanie ww. zasady związane będzie z poniesieniem
przez Emitenta istotnych kosztów.

