OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2015 ROKU
Zarząd Impexmetal S.A., na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( z późn. zm.), przekazuje niniejszym
raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Impexmetal S.A. w 2015 roku.
I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Impexmetal S.A. oraz miejsca gdzie tekst
zasad jest dostępny oraz wskazanie zakresu, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad
ładu korporacyjnego z podaniem przyczyn tego odstąpienia.
Zarząd Impexmetal S.A. niniejszym oświadcza, iż jako spółka notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie podlega zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy zbiorowi zasad ładu
korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonym
przez Radę GPW w dniu 4 lipca 2007 roku.
W dniach 31 sierpnia 2011 roku oraz 19 października 2011 roku, Rada GPW podjęła uchwały w sprawie
zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012
roku. W dniu 21 listopada 2012 roku, Rada GPW podjęła uchwałę w sprawie zmian Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku.
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, dostępny jest na stronie internetowej poświęconej ładowi
korporacyjnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: www.corp‐gov.gpw.pl.
Spółka stara się dołożyć wszelkich możliwych starań aby stosować zasady ładu korporacyjnego we
wszystkich obszarach działalności.
Ponadto, w celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Spółka zapewnia szybki i
bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom za pomocą zarówno
tradycyjnych jak i nowoczesnych technologii publikowania informacji o Spółce w możliwie najszerszym
stopniu.
W 2015 roku Spółka przestrzegała ogółu zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, z wyłączeniem:
Rekomendacja nr I.5
Spółka nie posiada przyjętej odgórnie polityki wynagrodzeń. Zasady wynagradzania Członków Rady
Nadzorczej są określane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy a wynagrodzenia Zarządu są
ustalana przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenia Zarządu są powiązane z osiąganymi przez Spółkę
wynikami finansowymi. Spółka publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniu
osób zarządzających i nadzorujących zgodnie z §91 ust. 6 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku.
Rekomendacja nr I.9
Spółka nie stosuje zasady parytetu kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji w Zarządzie i Radzie
Nadzorczej. Wybór Członków Zarządu i Radzie Nadzorczej Spółki jest dokonywany odpowiednio przez
Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie posiadanych przez kandydatów
kompetencji.
Rekomendacja nr I.12
Spółka nie stosowała się do tej rekomendacji w 2015 roku. Wdrożenie tej rekomendacji w chwili
obecnej niesie za sobą ryzyko związane m.in. z jakością przekazu, opóźnieniami w przesyle danych itp,
a także podważania skuteczności podjętych przez Walne Zgromadzenie Uchwał. Spółka nie wyklucza
wdrożenia tej zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW w przyszłości.

Zasada nr II.1. 9a)
Spółka nie nagrywa obrad walnych zgromadzeń. Spółka publikuje przewidziane obowiązującymi
przepisami prawa informacje dotyczące zwołania walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad
oraz projektami uchwał, a niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia, informuje o treści
podjętych uchwał wraz z informacją o wynikach głosowania nad poszczególnymi uchwałami, a także
informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o
sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, jeśli takie sytuacje wystąpią. W ocenie Zarządu przekazywanie
raportów bieżących do publicznej wiadomości oraz zamieszczanie informacji dotyczących Walnego
Zgromadzenia na stronach internetowych Spółki gwarantuje akcjonariuszom realizację
przysługujących im praw.
Zasada nr III.6
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób
suwerenny przez Walne Zgromadzenie. Spółka nie ma wpływu na decyzje akcjonariuszy, w tym nie jest
w stanie zapewnić, że będą oni powoływać co najmniej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej.
Ograniczanie akcjonariuszy w zakresie swobody wyboru członków Rady Nadzorczej nie jest zdaniem
Spółki uzasadnione.
Zasada nr III.8
Ze względu na fakt, że Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w pięcioosobowym składzie, w ramach Rady
nie zostały powołane odrębne komitety. Zadania komitetów, o których mowa w Załączniku nr I do
Zalecenia Komisji Europejskiej (…), realizowane są bezpośrednio przez Radę Nadzorczą.
Zasada nr IV. 10
Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w myśl postanowień Kodeksu spółek handlowych,
a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu na
walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji
elektronicznej, o czym Spółka informuje w każdym ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
Spółka stosuje odpowiednie procedury dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń i politykę
informacyjną, aby zapewnić wszystkim Akcjonariuszom realizację przysługujących Im praw. Spółka nie
wyklucza możliwości stosowania w/w zasad w przyszłości.
II. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
Dane do sprawozdań finansowych generowane są z funkcjonującego w Spółce komputerowego
systemu ewidencji księgowej, w którym dokonywane są księgowania wszystkich zdarzeń
gospodarczych. Dostęp do systemu mają tylko upoważnione osoby. System posiada zabezpieczenia
hasłowe i funkcyjne ograniczenia dostępu.
W RAMACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W IMPEXMETAL S.A. ZOSTAŁY WPROWADZONE NIŻEJ
WYMIENIONE PROCEDURY:
•
•
•

Procedura sporządzania i publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych,
Procedura sporządzania i publikacji skonsolidowanych raportów półrocznych,
Procedura sporządzania i publikacji raportów rocznych,

POWYŻSZE PROCEDURY OKREŚLAJĄ ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW/OSÓB W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH, PRZY ZAPEWNIENIU ICH
JAKOŚCI I POPRAWNOŚCI ORAZ PUBLIKACJI.
Wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu raportów okresowych są wpisane na listę dostępu do
informacji poufnej, sporządzaną w odniesieniu do każdego raportu okresowego oddzielnie i
zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji posiadanych w związku z przygotowaniem
sprawozdań do czasu ich publikacji, zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem dostępu,
obiegu oraz ochrony informacji poufnych w Impexmetal S.A.” Prezesi spółek zależnych i
współzależnych Impexmetal SA oraz Dyrektorzy Zarządzający Oddziałów/ Zakładów odpowiedzialni są
za wyznaczenie osób odpowiedzialnych (pełnomocników) za terminowe i rzetelne przekazywanie
informacji niezbędnych do sporządzenia raportów skonsolidowanych.
Harmonogram przygotowywania sprawozdania finansowego określany jest każdorazowo w osobnym
dokumencie przygotowywanym przez Dział Księgowości, który sporządza sprawozdanie finansowe.
Za nadzór nad przygotowaniem raportów oraz weryfikacje pod względem formalnym odpowiedzialny
jest Główny Księgowy.
Za zatwierdzenie raportów okresowych, podpisanie oświadczeń do raportów rocznych i półrocznych w
sprawie zgodności sprawozdań finansowych oraz oświadczeń dotyczących wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, odpowiada Zarząd Impexmetal S.A.
Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident
dokonuje również przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki. Spółka na bieżąco śledzi
zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych odnoszących się do wymogów sprawozdawczych
spółek i aktualizuje zasady rachunkowości, na podstawie, których przygotowuje sprawozdania
finansowe.
III. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku akcjonariuszami posiadającymi pakiety akcji powyżej 5% kapitału
zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A. byli: Grupa Boryszew, oraz ING
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Strukturę akcjonariatu na dzień przekazania raportu
przedstawia poniższa tabela:

akcjonariusze

liczba akcji

udział w
kapitale liczba głosów
zakładowym

udział w
ogólnej
liczbie
głosów

Roman Karkosik z podmiotami zależnymi
113 853 821

56,93%

113 853 821

56,93%

7.210.000

3,60%

7.210.000

3,60%

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

16 105 263

8,05%

16 105 263

8,05%

Pozostali akcjonariusze

70 040 916

35,02%

70 040 916

35,02%

(w tym Boryszew S.A. i podmioty zależne od
Boryszew S.A.*
w tym Impexmetal SA(**)

Wszystkie akcje/głosy

200 000 000

100,00%

200 000 000

100,00%

(*) Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi (zgodnie z zawiadomieniem z 10 grudnia 2015 roku posiada 113.000.000 sztuk
akcji Impexmetal S.A. stanowiących 56,50% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 56,50% głosów na Walnym
Zgromadzeniu,
(**) 7 210 000 akcji własnych Impexmetal S.A. nabytych w ramach programu skupu akcji własnych. Impexmetal S.A. z akcji własnych
nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Strukturę akcjonariatu na dzień 21 marca 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

akcjonariusze

liczba akcji

udział w
ogólnej
liczbie
głosów

udział w
kapitale liczba głosów
zakładowym

Roman Karkosik z podmiotami zależnymi
114 390 000

57,20%

114 390 000

57,20%

7.210.000

3,60%

7.210.000

3,60%

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

16 105 263

8,05%

16 105 263

8,05%

Pozostali akcjonariusze

69 504 737

34,75%

69 504 737

34,75%

Wszystkie akcje/głosy

200 000 000

100,00%

200 000 000

100,00%

w tym Boryszew S.A. i podmioty zależne od
Boryszew S.A.*
w tym Impexmetal SA(**)

(*) Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi (zgodnie z zawiadomieniem z 11 stycznia 2016 roku posiada 114.330.000 sztuk
akcji Impexmetal S.A. stanowiących 57,17% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 57,17% głosów na Walnym
Zgromadzeniu,
(**) Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych. Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ZMIANA AKCJONARIATU W 2015 ROKU:
liczba akcji

liczba akcji

Zmiana

31/12/2015

31/12/2014

liczby akcji

113 853 821

106 262 694

7 590 857

7 210 000

7 210 000

-

16 105 263

16 105 263

70 040 916

77 631 773

(7 590 857)

200 000 000

200 000 000

-

akcjonariusze
Roman Karkosik z podmiotami zależnymi
w tym Boryszew S.A. i podmioty zależne
w tym Impexmetal S.A.
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Pozostali akcjonariusze
Wszystkie akcje

-

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

IV. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. Wszystkie
akcje są równe, jednej akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu.

V. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki,
prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych
W Spółce nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa
kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych.
VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta
Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki
VII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zarząd Spółki jest statutowym organem Impexmetal S.A., który działa na podstawie przepisów Kodeksu
spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu Impexmetal S.A. Zarząd Spółki może
składać się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje
pozostałych Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu bądź z własnej inicjatywy. Kadencja
Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Decyzja o emisji lub wykupie akcji,
zgodnie ze Statutem Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.
VIII. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta
Zmiany Statutu Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. Przygotowane przez Zarząd
Spółki projekty uchwały na Walne Zgromadzenie dotyczące zmian w Statucie Spółki zawierają
dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian. Uchwały Walnego
Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Spółki zapadają większością trzech czwartych oddanych
głosów. Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Po
rejestracji zmiany w KRS Rada Nadzorcza Spółki zatwierdza jednolity tekst Statutu Spółki.
IX. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego
zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają
wprost z przepisów prawa
Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach
określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie w godzinach umożliwiających
akcjonariuszom udział w Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji
Walnego Zgromadzenia należy:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
z wykonania przez nich obowiązków,
podział zysku lub pokrycie straty, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
zmiana przedmiotu działalności Spółki,
zmiana Statutu Spółki,
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
umorzenie akcji,
łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
rozwiązanie i likwidacja Spółki,
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt
8 Kodeksu spółek handlowych
wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w
terminach wskazanych w żądaniu.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego
obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie
udostępniane są akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad
Walnego. Zapewnia także poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika.
Każdej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo składania
wniosków. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie
porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej
repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy
nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
Każda akcja daje akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
W Walnych Zgromadzeniach uczestniczą każdorazowo członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a
w przypadku niemożności przybycia na walne zgromadzenie przedstawiają pisemne wyjaśnienie.
Wyjaśnienie to jest przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe w zgromadzeniu uczestniczy biegły rewident.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident ‐ jeżeli zachodzi taka konieczność, którzy
są obecni na Walnych Zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji
dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia
omawianych spraw.
Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności Walne Zgromadzenie, ale
jednocześnie przestrzegają przepisów prawa obowiązujących w spółkach publicznych.
Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej
do rozpatrzenia.
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem
obrad Zgromadzenia. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy
Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w
poszczególnych sprawach.
Wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów jest zachowany, jeżeli za podjęciem danej uchwały
oddano więcej niż połowę głosów ważnych.
Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.impexmetal.com.pl
Obowiązujący w Spółce Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia zawiera m.in. postanowienia
dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym możliwość wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.
Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłaszane walnemu zgromadzeniu są zawsze uzasadniane.
Do przekazywanych materiałów dołączany jest życiorys kandydata.
W 2015 roku Spółka stosowała generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych
terminów walnych zgromadzeń.
Spółka w 2015 roku nie korzystała z możliwości transmitowania obrad walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci Internet.
Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Na stronie internetowej: www.impexmetal.com.pl znajdują się wszystkie dokumenty korporacyjne
Spółki, oraz informacje bieżące i okresowe.
Spółka prowadzi również stronę internetową w języku angielskim.

