Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd NETMEDIA S.A., działając zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2010 roku
zmienionych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie – załączniku do Uchwały
Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW” informuje, iż NETMEDIA S.A stosuje zasady dobrych praktyk spółek giełdowych z
wyłączeniem wymienionych poniżej zasad:
Zasada I/1 w zakresie:
- umożliwiania transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.
Uzasadnienie:
Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz
rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie będą realizowane w przypadku gdy
poniesione na ten cel koszty będą uzasadnione dużym zainteresowaniem tą formą
komunikacji ze strony akcjonariuszy spółki.
Zasada 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 określaniu 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).
Uzasadnienie:
Spółka nie przedstawiła deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń na stronie internetowej
Spółki. Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie Rady
Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane
są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji i
wynikają z wielkości Spółki oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych.
Zasada III/8
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien
być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
Uzasadnienie:
Wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Emitent stoi na stanowisku, iż
wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje
uzasadnienia.

