Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w Mennicy Polskiej w 2011 roku
1.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz
miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
Mennica Polska S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjętym Uchwałą nr 17/1249/2010
Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.
Od 1 stycznia 2012 roku Spółka stosuje się do zasad ładu korporacyjnego określonych w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu stanowiącym
załącznik do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku.
Treść zbioru zasad dostępna jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. – www.corp-gov.gpw.pl.
1.2. Zakres, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu
korporacyjnego
Mennica Polska S.A. stosuje w całości większość zasad ładu korporacyjnego, z
wyjątkiem zasad opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale, bądź stosowane w
ograniczonym zakresie.
I.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
1) Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii
oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo
oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych
metod, spółka powinna w szczególności prowadzić swoją stronę internetową, o
zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji
inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; zapewnić
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
również nowoczesne metody komunikacji internetowej; umożliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet,
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać
go na stronie internetowej.

Spółka nie umożliwia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci

internet, nie rejestruje przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej.
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 (…)

Zalecenia Komisji Europejskiej nie stanowiły wzorca dla opracowania systemu
wynagrodzeń członków organów nadzorującego i zarządzającego w Spółce. Ustalanie
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia, a wynagrodzeń członków Zarządu do kompetencji Rady Nadzorczej.
Wielkość wynagrodzenia członków organów Spółki odpowiada wielkości Spółki i
pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.
9) GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w
przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w
prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.
W Spółce wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu dokonują odpowiednio Walne
Zgromadzenie i Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę doświadczenie, kwalifikacje i
kompetencje kandydatów. Takie podejście zapewnia właściwy dobór członków organów
Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia w czteroosobowym składzie
Zarządu Spółki znajduje się jedna kobieta.
12). Spółka powinna zapewniać akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (…).
Spółka nie umożliwia transmisji obrad walnego zgromadzenia i udziału w nim przy
wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.
II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz
informacji wymaganych przez przepisy prawa:
5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie
– udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady
nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym
zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia

zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w
zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed
odbyciem zgromadzenia,
6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej
komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej
oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
spółki.
W związku z uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy
Polskiej S.A. z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie
Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu, podjętej w związku ze zmniejszeniem
do 5 liczby członków Rady Nadzorczej, w ramach Rady Nadzorczej Mennicy
Polskiej S.A. nie funkcjonuje Komitet Audytu, a jego zadania wykonuje Rada
Nadzorcza. Inne komitety nie działają w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o
braku takiej reguły.
Brak jest formalnej reguły zmiany podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych. Przy czym podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych Spółki w dotychczasowej praktyce był zmieniany co 5
lat.
III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
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 (...)
Zasada stosowana częściowo w związku z częściowym inkorporowaniem do
Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej postanowień artykułu 4.2.
Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.. w
zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu. W 2011 roku zadania
Komitetu Audytu w Spółce realizowała Rada Nadzorcza w związku z uchwałą nr
10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 30
sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań
Komitetu Audytu, podjętej w związku ze zmniejszeniem do 5 liczby członków
Rady Nadzorczej.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (…).
Zasada ta nie jest stosowana. Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych
na GPW” zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od 1 stycznia
2013 r.

