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Krezus SA wprowadza możliwość zdalnego uczestnictwa akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy oraz
przywiązując najwyższą wagę do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" jak również wszystkich innych
uchwał podejmowanych przez Radę Giełdy informuje jak następuje:
Spółka do tej pory w trakcie organizowania walnych zgromadzeń akcjonariuszy nie udostępniała środków
komunikacji elektronicznej w sposób wskazany w Rekomendacji numer IV.10 zawartej w ‘Dobrych Praktykach
Spółek Notowanych na GPW’.
Praktyka ta wynikała z braku zapotrzebowania na tego typu elektroniczną partycypację w walnych zgromadzeniach
akcjonariuszy Spółki. Jak dotąd jeszcze nigdy żaden akcjonariusz Spółki nie zgłosił zapotrzebowania na wzięcie
udziału w walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stąd też dotychczasowe walne
zgromadzenia odbywały się w sposób tradycyjny.
Biorąc pod uwagę, że celem powołanej wyżej Rekomendacji numer IV.10 jest rzeczywiste (a nie tylko nominalne)
ułatwianie akcjonariuszom udziału w walnych zgromadzeniach dotychczasowa praktyka Spółka pozostawała w
zgodzie z duchem i celem wskazanej regulacji.
Jednakże, w celu kompleksowego wypełniania wszystkich ‘Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW’, Spółka
postanowiła wdrożyć i udostępnić odpowiednie narzędzia wskazane we wspomnianej Rekomendacji IV.10 i
umożliwić akcjonariuszom zdalne uczestniczenie w walnych zgromadzeniach za pomocą programu Skype
począwszy od następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
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