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Temat:

Global Cosmed Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu
stosowania Dobrych Praktyk

Podstawa prawna:

Regulamin GPW § 29 pkt 3

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Global Cosmed Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad
szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania
i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę
nadzorczą,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z uwagi na małe rozproszenie akcjonariatu Spółki i małe
zainteresowanie uczestnictwem w walnych zgromadzeniach Spółki. Dokumenty te są
dostępne w siedzibie Spółki i akcjonariusze zainteresowani tymi dokumentami, mogą je
przeglądać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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 stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Spółka stoi na
stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w organach spółki
oraz kluczowych menedżerów powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje
kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć i wiek nie
powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie
później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada powyższa nie jest realizowana, ponieważ Spółka nie rejestruje przebiegu obrad
walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie
internetowej w czasie trwania walnego zgromadzenia. Niestosowanie ww. zasady

uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach
walnego zgromadzenia.
I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu
spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe
wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z uwagi na brak pytań akcjonariuszy. Ponadto realizacja tej
zasady mogłaby prowadzić do naruszenia praw akcjonariuszy.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada powyższa nie jest realizowana, ponieważ Spółka nie rejestruje przebiegu obrad
walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie
internetowej w czasie trwania walnego zgromadzenia. Niestosowanie ww. zasady
uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach
walnego zgromadzenia.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 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 ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Struktura
akcjonariatu nie uzasadnia stosowania ww. zasady – Spółka nie ma informacji aby
akcjonariusze spółki pochodzili spoza Polski.
Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie
II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obecnie w Radzie Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje Komitet Audytu.
II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał
walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest ściśle stosowana - aktualnie Rada Nadzorcza Spółki rozpatruje i opiniuje
najbardziej istotne sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Systemy i funkcje wewnętrzne
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.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, gdyż nie ma osoby w Spółce odpowiedzialnej wyłącznie za audyt
wewnętrzny
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.
Zasada nie jest realizowana, ponieważ Spółka nie transmituje w czasie rzeczywistym
przebiegu obrad walnych zgromadzeń. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest
niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego
zgromadzenia, brakiem wniosków od akcjonariuszy o udostępnienie takiej transmisji oraz
brakiem możliwości technicznych do bezpiecznego przeprowadzenia takiej transmisji. W
ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazuje również
na potrzebę dokonywania transmisji Zgromadzeń w czasie rzeczywistym.
IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana z uwagi na małe zainteresowanie uczestnictwem akcjonariuszy na
walnych zgromadzeniach oraz brakiem zainteresowania mediów
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się
do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem
zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi
nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład
grupy kapitałowej spółki.
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem
powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka
zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny
wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka uznała za wystarczające stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów
prawnych w tym zakresie. Transakcje w ramach spółek Grupy mają charakter transakcji
typowych i zawierane są na warunkach rynkowych.
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.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest ściśle stosowana - w ocenie Spółki mogą zaistnieć sytuacje, uzasadniające
ustalenie krótszego okresu pomiędzy przyznaniem członkom zarządu i kluczowym
menedżerom w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów
powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji.
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.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka corocznie w sprawozdaniu z działalności przedstawia informację o wynagrodzeniach
osób zarządzających i nadzorujących zg. z wymogami §91 ust. 6 pkt 17 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

