
Ocena Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. sposobu 

wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 

stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie 

Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych 
 

 

Zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza 

sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę 

obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie 

Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych. 

W roku obrotowym 2019/2020 ATLANTA POLAND S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego 

określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik 

do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 13 października 2015 roku. 

Zgodnie z zasadą I.Z.1.13. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, ATLANTA 

POLAND S.A. zamieszcza na swojej stronie internetowej www.atlantapoland.com.pl w zakładce 

Relacje inwestorskie Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad 

zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

Wykonując obowiązki określone w § 70. Ust. 6 pkt. 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 

marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ATLANTA POLAND S.A. ujęła 

w Sprawozdaniu Zarządu za rok obrotowy 2019/2020, stanowiące wyodrębnioną część tego 

Sprawozdania, Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2019/2020. 

W roku obrotowym 2019/2020 ATLANTA POLAND S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego 

zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, z wyjątkiem: 

- zasady I.Z.1.20. 

- zasady VI.Z.4. 

Spółka nie stosowała również rekomendacji I.R.4. określonej w „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW 2016”. 

Ponadto, ATLANTA POLAND S.A.  nie stosowała poniższych zasad i rekomendacji z uwagi na fakt, 

iż nie dotyczyły one Spółki: 

- rekomendacji I.R.2.  

- zasady I.Z.2. 

- rekomendacji IV.R.2.  

- rekomendacji IV.R.3.  

- zasady IV.Z.2. 

- rekomendacji VI.R.3.  

Z uwagi na brak zmian w zakresie stosowanych zasad i rekomendacji, w roku obrotowym 2019/2020 

Spółka nie publikowała systemem EBI raportów bieżących dotyczących Dobrych Praktyk.  

 

http://www.atlantapoland.com.pl/


Rada Nadzorcza dokonała analizy stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zapoznała się 

z Oświadczeniem ATLANTA POLAND S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 

obrotowym 2019/2020, zamieszczonym w raporcie rocznym, a także z opinią biegłego rewidenta na 

temat Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego 

rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 

2019/2020. 

W ocenie Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2019/2020 Spółka wypełniała obowiązki informacyjne 

dotyczące stosowania ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach 

dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych w sposób rzetelny i kompletny. 

 

Gdańsk, dnia 18 listopada 2020r. 
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