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Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk 

Raport EBI nr: 1/2017 

Data: 16.02.2017 

Raport Bieżący 

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. MCI 
Capital S.A. 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.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 

niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie stosuje ww. zasady ze względu na brak możliwości technicznych przeprowadzenia 

transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz z uwagi na aktualną, skoncentrowaną 

strukturę akcjonariatu Spółki, która nie uzasadnia także z punktu ekonomicznego ponoszenia 

dodatkowych znacznych kosztów związanych z organizacją transmisji. W ocenie Spółki obecnie 

stosowane zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, a organizacja ich przebiegu w 

sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki. Spółka nie 

wyklucza prowadzenia w przyszłości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, a tym 

samym możliwości implementowania niniejszej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości. 

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

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie stosuje ww. zasady, bowiem w ocenie Spółki obowiązujące i przestrzegane przez 

Spółkę regulacje prawne dotyczące organizacji i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki, 

w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i postanowienia Statutu Spółki w 

wystarczający sposób zapewniają utrwalenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki i 

zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki. Spółka nie wyklucza możliwości 

implementowania tej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości. 

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.  
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Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Z uwagi na rozmiar i charakter prowadzonej działalności w Spółce nie wyodrębniono osoby 

kierującej funkcją 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. 

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 

Ze względu na brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktualną, skoncentrowaną 

strukturę akcjonariatu Spółki, która nie uzasadnia także z punktu ekonomicznego ponoszenia 

dodatkowych znacznych kosztów związanych z organizacją transmisji, Spółka nie zapewnia 

powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w czasie rzeczywistym. 

W ocenie Spółki obecnie stosowane zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółki są 

zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu 

Spółki, a organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich 

akcjonariuszy Spółki. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu 

korporacyjnego w przyszłości. 

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 

V.Z.3. Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć 

wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować 

negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki mogą pełnić funkcje w innych podmiotach. 

Spółka nie może wykluczyć, że w danych okolicznościach otrzymywanie przez Członków 

Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w innych 

podmiotach może wpływać na ich bezstronność lub obiektywizm przy podejmowaniu decyzji 

lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności ich opinii lub sądów. Niemniej jednak, zgodnie 

z regulacjami obowiązującymi w Spółce, Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki 

powinni unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby 

prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na ich reputację jako 

członków organów Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinni niezwłocznie 

go ujawnić.  

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do 

rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody 

dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie 

podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 

działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej 
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spółki. 

 

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem 

powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia 

wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej 

transakcji na interes spółki. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki mogą pełnić funkcje w innych podmiotach. 

Spółka nie może wykluczyć, że w danych okolicznościach otrzymywanie przez Członków 

Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w innych 

podmiotach może wpływać na ich bezstronność lub obiektywizm przy podejmowaniu decyzji 

lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności ich opinii lub sądów. Niemniej jednak, zgodnie 

z regulacjami obowiązującymi w Spółce, Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki 

powinni unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby 

prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na ich reputację jako 

członków organów Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinni niezwłocznie 

go ujawnić.  

Wynagrodzenia  

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych 

instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno 

być uzależnione od wyników spółki. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka nie może wykluczyć, że w danych okolicznościach wynagrodzenie Członków Rady 

Nadzorczej Spółki uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych oraz innych 

zmiennych składników lub od wyników Spółki, będzie zgodne ze strategią Spółki, może 

przyczynić się do rozwoju Spółki oraz wpłynąć na efektywniejszego wykonywania czynności 

przecz Członków Rady Nadzorczej Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności oraz 

obiektywizm Członków Rady Nadzorczej Spółki. 
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