Ostrów Mazowiecka, dn. 27 maja 2013 r.

Kanał: EBI
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2013

Temat:
Informacja o nieprzestrzeganiu przez Emitenta niektórych zasad Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” SA z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Spółka lub
Emitent) działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie SA w związku ze zwołanym na dzień 28 maja 2013 r. Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” SA, informuje o nieprzestrzeganiu w sposób
trwały zasad nr 9a w części II oraz nr 10 w części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW (dalej: Dobre Praktyki). Oznacza to, iż Spółka nie będzie prowadziła zapisu przebiegu
obrad walnychzgromadzeń w formie audio lub wideo i nie zamieści ich na stronie
internetowej Spółki. Emitent nie zapewni także transmisji obrad walnychzgromadzeń i
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli
wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad.
Zasada nr 9a część II Dobrych Praktyk:
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa (…) zapis przebiegu obrad w formie audio lub wideo”.
W ocenie Zarządu, dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń FABRYK MEBLI
„FORTE” SA nie stwarza potrzeby dokonywania i zamieszczania na stronie internetowej
zapisu w formie audio lub wideo. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w
związku z czym udział w nich nie jest w żaden sposób utrudniony dla Akcjonariuszy
zainteresowanych ich przebiegiem. Ponadto, Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zamieszcza na stronie internetowejogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem
obrad, projektami uchwał oraz wszelką wymaganą dokumentacją oraz podaje do publicznej
wiadomości w formie raportu bieżącego. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia utrwala
szczegółowy zapis w formie protokołu notarialnego. Dodatkowo, publikowanie wymaganych
raportów bieżących oraz udostępnianie odpowiednich informacji na stronie internetowej
Spółki, zapewnia Akcjonariuszom wgląd do wszystkich istotnych informacji dotyczących
Walnych Zgromadzeń. Takie zasady gwarantują transparentność obrad Walnych
Zgromadzeń, zapewnią pełny i rzeczywisty ich przebieg.
Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Zasada nr 10 część IV Dobrych Praktyk:
„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad.”
Dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki nie stwarza potrzeby prowadzenia
transmisji z obrad w czasie rzeczywistym ani wykorzystywania środków komunikacji
elektronicznej przez jego uczestników. Zdaniem Spółki pomimo niestosowania tej zasady
prawa akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu są należycie zabezpieczone.
A pomimo możliwości stosowania zaawansowanych technik komunikacji na odległość
istnieje ryzyko, że z różnych przyczyn, także niezależnych od Spółki czy Akcjonariuszy, nie
zostanie zagwarantowane należyte bezpieczeństwo techniczne komunikacji dwustronnej na
odległość w czasie rzeczywistym.Ewentualne problemy stąd wynikające mogą spowodować
znaczne szkody i poważne konsekwencje prawne w działalności Emitenta i uprawnieniach
Akcjonariuszy.
Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

