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I.R.4.   Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności 
niezbędne  dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi 
przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.  
Rekomendacja jest stosowana.  
Komentarz spółki:  Na przyjęte przez Spółkę terminy publikacji raportów okresowych wpłynęły następujące 
elementy: proces wdrażania zintegrowanego systemu klasy ERP (w tym modułu finansowo – księgowego), podpisana 
umowa z biegłym rewidentem określająca daty przeprowadzenia badania, struktura grupy, w skład której wchodzą 
spółki zagraniczne mające swoje uregulowania finansowo – księgowe. 

I.Z.1.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu,  oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:  

I.Z.1.10. prognozy  finansowe  -  jeżeli  spółka  podjęła  decyzję  o  ich  publikacji  -  opublikowane  w okresie 
co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,  

Zasada nie dotyczy spółki.  
Komentarz spółki :  Spółka nie publikuje prognoz finansowych.  

I.Z.2.  Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność 
swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie 
I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli 
przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.  
Zasada nie dotyczy Spółki.  

 
II.R.2.  Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 

powinny dążyć do zapewnienia  wszechstronności  i  różnorodności  tych  organów,  między  innymi  
pod  względem  płci,  kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.  
Rekomendacja jest stosowana.  
Komentarz spółki :  Przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów Mercor SA przede wszystkim kieruje się 
posiadanymi przez kandydatów kompetencjami, doświadczeniem zawodowym, wykształceniem i merytorycznym 
przygotowaniem, które są niezbędne do pełnienia określonych stanowisk w firmie. Płeć czy wiek nie są czynnikami, które 
decydują o wyborze kandydata. Jednocześnie Spółka dba o stwarzanie równych szans w dostępie do rozwoju zawodowego i 
awansu. 

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych 
systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi 
na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.  
Rekomendacja jest stosowana.  
Komentarz spółki :  Spółka realizuje zadania  kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności 
działalności z prawem (compliance), audytu wewnętrznego, jednak nie posiada w strukturze organizacyjnej 
wyodrębnionych jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.  

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania 
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego 
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna 
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w 
szczególności poprzez:  

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce 
obrad walnego zgromadzenia,  
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

Rekomendacja nie jest stosowana.  
Komentarz spółki:  W chwili obecnej Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w myśl postanowień Kodeksu spółek handlowych. Ponadto w ocenie 
Spółki istnieją czynniki natury technicznej oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad walnego 
zgromadzenia, a w związku z tym na właściwe stosowanie rekomendacji w powyższym zakresie. W ocenie Spółki, 
obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają 
interesy wszystkich akcjonariuszy.  

  



 

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem 
obrotu w różnych  krajach  (lub  na  różnych  rynkach)  i  w  ramach  różnych  systemów  prawnych,  
realizacja  zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała 
w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.  
Rekomendacja nie dotyczy spółki.  
Komentarz spółki:  Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są notowane tylko w Polsce.  

 

IV.Z.2.  Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie 
dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  
Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki :  W ocenie Spółki struktura akcjonariatu oraz brak zgłaszanych Spółce oczekiwać akcjonariuszy, uzasadnia brak konieczności 
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu umożliwiają 
realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka zapewnia akcjonariuszom możliwość 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka realizuje nałożone przepisami prawa obowiązki informacyjne 
i niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zakończenia walnego zgromadzenia, przekazuje w formie raportów bieżących informacje 
o treści podjętych uchwał, wynikach głosowań i jednocześnie publikuje te informacje na korporacyjnej stronie internetowej. Poza tym, po zakończeniu 
obrad, Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej zapis wideo walnego zgromadzenia 

 
Spółka nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości 

 


