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XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. XTPL 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.1.10. 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 ma zastosowania.

Na chwilę obecną spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz 
finansowych.

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,

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk 
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
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Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe 
nie różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków organów 
nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się 
interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie 
kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i efektywność. Decyzje dotyczące 
powoływania do Zarządu lub Rady Nadzorczej nie są podyktowane płcią. 
Emitent nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i 
mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych.

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. 
Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany jest wysokim, 
niewspółmiernym do ewentualnych korzyści płynących dla akcjonariuszy, 
kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, 
pozwalających na realizowanie wynikających z niej obowiązków. Spółka 
przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, przepisów prawa oraz 
prowadzi stosowną politykę informacyjną.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub
wideo,

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Emitent nie publikuje zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W 
ocenie Emitenta, prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych 
związanych z walnymi zgromadzeniami, tj. w szczególności publikowanie 
raportów bieżących poprzez system ESPI oraz podawanie stosownych 
informacji na stronie internetowej spółki zapewnia akcjonariuszom pełny 
dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Odstąpienie od 
stosowania wskazanej powyżej zasady związane jest z unikaniem ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Jednakże, Emitent deklaruje, że będzie przestrzegać 
opisywanej zasady ładu korporacyjnego w zakresie zamieszczania na stronie 
zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, gdy takie 
zainteresowanie wykażą akcjonariusze Spółki, w tym akcjonariusze 
mniejszościowi (inwestorzy giełdowi).
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Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach 
nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady 
nadzorczej.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Statut oraz obowiązujące dokumenty wewnętrzne Spółki nie nakładają 
obowiązku informacyjnego na członków Zarządu w powyższym zakresie. 
Niemniej jednak zgodnie z zapisem § 18 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza 
może odwołać bądź zawiesić w czynnościach Członka Zarządu jedynie z 
ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in.: zajmowanie się bez 
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w 
szczególności przez posiadanie bądź nabycie akcji lub udziałów w spółce 
konkurencyjnej albo przystąpienie do spółki konkurencyjnej lub innej 
konkurencyjnej osoby prawnej jako wspólnik bądź członek jej organów 
zarządzających lub nadzorczych bądź reprezentowanie spółki konkurencyjnej 
jako pełnomocnik (z wyłączeniem spółek zależnych w rozumieniu KSH).

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. 
W Spółce nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego ze względu 
na brak wyodrębnienia w Spółce sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej 
za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego.

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.
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Aktualna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia potrzeby zapewnienia 
powszechnie dostępnej transmisji z obrad Walnego Zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym. Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany 
jest ponadto wysokim, niewspółmiernym do ewentualnych korzyści płynących 
dla akcjonariuszy kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości 
technicznych, pozwalających na realizowanie wynikających z niej obowiązków. 
Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, przepisów prawa 
oraz prowadzi stosowną politykę informacyjną, co umożliwia właściwą i 
efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpiecza 
interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych 
zgromadzeniach.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka dopuszcza możliwość obecności mediów w przebiegu obrad walnego 
zgromadzenia po uprzedniej autoryzacji. Niezależnie od powyższego, w 
przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki 
przez przedstawicieli mediów, Spółka niezwłocznie udziela stosownych 
odpowiedzi. Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyczerpująco i 
rzetelnie realizuje obowiązki informacyjne spółek giełdowych oraz prowadzi 
intensywną politykę informacyjną.

IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego 
zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w 
sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne 
zgromadzenie.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Ze względu na fakt, że wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje 
zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegające zatwierdzeniu przez walne 
zgromadzenie są dostępne na stronie internetowej Emitenta od dnia ich 
publikacji przez system ESPI, Zarząd nie będzie przeprowadzał szczegółowej 
prezentacji tych danych podczas walnych zgromadzeń. Będzie natomiast 
odpowiadał na pytania akcjonariuszy.
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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.

Obecnie obowiązujący w Spółce program motywacyjny nie jest oparty o opcje 
lub inne instrumenty finansowe powiązane z akcjami Spółki. Osiągnięcie 
długookresowych celów biznesowych, gospodarczych i finansowych Spółki za 
pomocą wdrożenia programów motywacyjnych opartych o opcje lub inne 
instrumenty finansowe powiązane z akcjami Spółki nie wymaga w sytuacji 
Spółki wprowadzenia określonego z góry, sztywnego terminu pomiędzy 
przyznaniem takich instrumentów, a terminem ich realizacji. Wobec tego w 
przypadku ewentualnego wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego 
opartego o opcje lub inne instrumenty finansowe, powyższa zasada nie będzie 
stosowana. 

- Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad 
zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Maciej Adamczyk
Członek Zarządu

Załącznik:
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