Zarząd Trakcji Polskiej S.A. ("Spółka") przekazuje poniŜej oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w
dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ", przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w
uchwale nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku. Oświadczenie to zostało podane do publicznej wiadomości w prospekcie emisyjnym Spółki
opublikowanym 10 marca 2008 roku.
Spółka zamierza przestrzegać zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” („Dobre
Praktyki”), z wyjątkiem zasad, o których mowa w części II punkt 3 oraz w części III punkt 7, 8 oraz 9. Opis zasad, których nasza Spółka nie
stosuje, wraz z wyjaśnieniem przyczyn, przedstawiony jest poniŜej:
Zasada, o której mowa w części II punkt 3 Dobrych Praktyk
Zarząd przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej
transakcji/umowy. PowyŜszemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zaleŜnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby
niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Nasza Spółka nie będzie
stosować wyŜej określonej zasady.
Wyjaśnienie:
Nasza Spółka spełnia tę zasadę częściowo. Statut naszej Spółki wymaga wyraŜenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawieranie jakichkolwiek
umów, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z definicją przyjętą w art. 4 § 1 ust. 4 i 5
KSH (z wyjątkiem umów i transakcji z podmiotami naleŜącymi do Grupy Kapitałowej Spółki), których kwota przekracza limity ustalone przez
Radę Nadzorczą. Z uwagi jednak na fakt, iŜ nie wszystkie transakcje/umowy z podmiotami powiązanymi, o których mowa w zasadzie
zamieszczonej w części II punkt 3 Dobrych Praktyk, będą wymagały aprobaty rady nadzorczej, nie moŜemy zapewnić, iŜ nasza Spółka
przestrzega tej zasady.
Zasada, o której mowa w części III punkt 7 Dobrych Praktyk
W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden
członek niezaleŜny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie
rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania
komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.
Nasza Spółka nie stosuje wyŜej określonej zasady.
Wyjaśnienie:
Nasza Spółka nie spełnia powyŜszej zasady. Regulamin Rady Nadzorczej nie określa zasad powoływania oraz funkcjonowania komitetu ds.
audytu. Z uwagi na małą liczebność naszej Rady Nadzorczej, funkcje komitetu ds. audytu musiałaby pełnić cała Rada Nadzorcza. Spółka nie
moŜe jednak zapewnić, iŜ w skład Rady Nadzorczej powołana zostanie osoba o wystarczających kwalifikacjach z zakresu rachunkowości i
finansów, co jest warunkiem przestrzegania zasady zamieszczonej w części III punkt 7 Dobrych Praktyk.
Zasada, o której mowa w części III punkt 8 Dobrych Praktyk
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 (...). Nasza Spółka nie stosuje wyŜej określonej zasady.
Wyjaśnienie:
Nasza Spółka nie spełnia powyŜszej zasady. Regulamin Rady Nadzorczej nie określa zasad powoływania oraz funkcjonowania komitetu ds.
audytu, a zasadę tę moŜna przyjąć tylko wraz z przyjęciem zasady, o której mowa w części III punkt 7 Dobrych Praktyk, której nasza Spółka
z przedstawionych powyŜej powodów nie przyjmuje do stosowania.
Zasada, o której mowa w części III punkt 9 Dobrych Praktyk
Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga
aprobaty rady nadzorczej. Nasza Spółka nie będzie stosować wyŜej określonej zasady.
Wyjaśnienie:
Nasza Spółka spełnia tę zasadę częściowo. Zasadę tę moŜna przyjąć w całości tylko wraz z przyjęciem zasady, o której mowa w części II
punkt 3 Dobrych Praktyk, której nasza Spółka z przedstawionych powyŜej powodów nie przyjmuje do stosowania.

