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Raport bieŜący
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51/2012
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spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek
notowanych na NewConnect).
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe naruszył i niezastosował w pełni - zasady ładu
korporacyjnego określonej w punkcie 1 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
Zgodnie z postanowieniami w/w punktu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" "Spółka powinna prowadzić
przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z uŜyciem nowoczesnych
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do
informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu równieŜ nowoczesne metody komunikacji internetowej, umoŜliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na
stronie internetowej".
Spółka nie wypełniała powyŜszej zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Ewentualne koszty związane z transmisją i
rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych efektów takiego
działania. W ocenie Spółki, wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia Spółki
przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem
odpowiednich raportów bieŜących EBI i ESPI.
Biorąc pod uwagę powyŜsze uzasadnienie, Spółka nie zamierza w najbliŜszym czasie wprowadzić zasady transmitowania,
rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia i w sposób trwały odstępuje od stosowania przedmiotowej zasady
ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect).
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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