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W zwi zku z wej"ciem w $ycie z dniem 1 stycznia 2008 roku „Dobrych Praktyk Spó!ek Notowanych na GPW”,
wprowadzonych na podstawie Uchwa!y Nr 12/1170/2007 Rady Gie!dy z dnia 4 lipca 2007 r., Zarz d FABRYK
MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje informacj% o zasadach !adu korporacyjnego,
których Spó!ka nie b%dzie stosowa# w sposób trwa!y:
1)
Cz%"# II pkt 1.6. „Spó!ka prowadzi korporacyjn stron% internetow i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z
dzia!alno"ci rady nadzorczej z uwzgl%dnieniem pracy jej komitetów, ……”.
Poniewa$ w Radzie Nadzorczej Spó!ki nie zosta!y wyodr%bnione komitety, zgodnie z zasad z cz%"ci III. Pkt. 7, nie
jest mo$liwe uwzgl%dnienie ich pracy w sprawozdaniach z dzia!alno"ci Rady Nadzorczej.
2)
Cz%"# II pkt 2. „Spó!ka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w j%zyku angielskim, przynajmniej w
zakresie wskazanym w cz%"ci II. pkt 1.”
Powy$sza zasada nie jest stosowana w Spó!ce w cz%"ci. Spó!ka umieszcza na swojej stronie internetowej g!ówne
informacje dot. Spó!ki i jej oferty w j%zyku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Nie s natomiast umieszczane
wszystkie informacje wskazane w cz%"ci II pkt 1.
3)
Cz%"# III pkt 7. „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa# co najmniej komitet audytu. W sk!ad tego
komitetu powinien wchodzi# co najmniej jeden cz!onek niezale$ny od spó!ki i podmiotów pozostaj cych w
istotnym powi zaniu ze spó!k , posiadaj cy kompetencje w dziedzinie rachunkowo"ci i finansów. W spó!kach, w
których rada nadzorcza sk!ada si% z minimalnej wymaganej przez prawo liczby cz!onków, zadania komitetu mog
by# wykonywane przez rad% nadzorcz .”
Powy$sza zasada nie jest stosowana w Spó!ce. Regulamin Rady Nadzorczej w jego aktualnym brzmieniu nie
przewiduje mo$liwo"ci powo!ania komitetu audytu. Rada Nadzorcza liczy tylko sze"ciu cz!onków, przy minimalnej
przewidzianej prawem liczbie pi%ciu, dlatego wyodr%bnienie z jej sk!adu komitetu audytu nie znajduje
uzasadnienia. Spó!ka nie widzi konieczno"ci wyodr%bniania w strukturze rady dodatkowego komitetu, albowiem
jest to problematyka, któr zajmuje si% bezpo"rednio Rada Nadzorcza w ramach bie$ cej dzia!alno"ci. Poza tym
wyboru bieg!ego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Zarz du. Ponadto w
Radzie Nadzorczej Spó!ki zasiadaj osoby posiadaj ce kompetencje w dziedzinie rachunkowo"ci i finansów, a
wszelkie decyzje podejmowane s kolegialnie.
4)
Cz%"# III pkt 8. „W zakresie zada& i funkcjonowania komitetów dzia!aj cych w radzie nadzorczej powinien by#
stosowany Za! cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz cego roli dyrektorów
niewykonawczych (…)”
Powy$sza zasada nie jest stosowana w Spó!ce, gdy$ Spó!ka nie przewiduje powo!ywania komitetów zgodnie z
zasad z cz%"ci III pkt. 7.
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