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Treść raportu: 

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., Zarząd HELIO S.A. informuje, że Spółka nie będzie trwale 

stosowała poniższych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie 
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", które stanowią załącznik 

do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r.: 

1. Zasada, o której mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 9a) dotycząca 

zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu 
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

2. Zasada, o której mowa w rozdziale IV pkt 10 dotycząca zapewnienia 
akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

- transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
- dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której 

akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego 
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. 

 

Z uwagi na charakter i wielkość Spółki przyjęcie obowiązujących od 1 stycznia 
2013 r. w/w zasad, w ocenie Zarządu HELIO S.A. wiązałoby się z poniesieniem 

nieproporcjonalnie wysokich do celu kosztów niezbędnej obsługi technicznej. 
Spółka zatem tak jak dotychczas wykonywać będzie obowiązki informacyjne 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez 

publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich 
informacji na korporacyjnej stronie internetowej, zapewniając akcjonariuszom 

dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. 
Zarząd Spółki uznaje jednocześnie, że przyjęte przez Emitenta zasady 
zapewniają należytą transparentność, właściwą i efektywną realizację praw 

wynikających z akcji oraz zabezpieczają zarówno interesy wszystkich 
akcjonariuszy, jak i Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, 

którzy mogą nie życzyć sobie upublicznienia swojego wizerunku i wypowiedzi. 
Ponadto realizacja zasady IV.10 związana jest z zagrożeniami natury techniczno-

prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych 
zgromadzeń. Nie mniej jednak Emitent nie wyklucza możliwości stosowania 
wyżej wymienionych zasad w przyszłości. 
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