Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w
TELFORCEONE S.A.
Podstawa prawna: § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz Załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
Zarząd TELFORCEONE SA podaje do wiadomości następujące stanowisko Spółki
dotyczące przestrzegania niżej określonych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”:
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
Emitent podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w Załączniku do uchwały nr
19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie znowelizowanych
„Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.
Zasady ładu korporacyjnego opublikowane zostały m.in. na stronie internetowej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.gpw.pl oraz www.corp-gov.gpw.pl.
Zasady Ładu Korporacyjnego stosowane/niestosowane przez Emitenta opublikowane są
na stronie internetowej emitenta: www.telforceone.com
Pomimo pewnych odstępstw od zasad DPSN Spółka stara się zapewnić jak najlepszą
komunikację z rynkiem kapitałowym i prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej.
Zarząd Spółki przedstawia poniżej informację o niestosowaniu przez Spółkę w sposób
trwały lub czasowy następujących zasad ładu korporacyjnego:
Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Zasada nr 5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej
ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę,
strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i
zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów
nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie
Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego
systemu
wynagrodzeń
dyrektorów
spółek
notowanych
na
giełdzie
(2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r.
(2009/385/WE).
Ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej leży w kompetencji Walnego
Zgromadzenia „TelForceOne” S.A., natomiast o wynagrodzeniach członków Zarządu
decyduje – w drodze
uchwały – Rada Nadzorcza. Sposób ustalania wynagrodzeń
organów nadzorujących i zarządzających zależy więc od woli organów statutowych Spółki
i powiązany jest z zakresem zadań oraz odpowiedzialności wynikającej z pełnionych
funkcji. W Spółce nie funkcjonuje Komisja ds. Wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń oraz
zasady jej ustalania wynikają z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych takich jak
Regulamin Wynagrodzeń. Zdaniem Zarządu Spółki niestosowanie niniejszej zasady w
części dotyczącej określenia polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i
zarządzających nie powoduje żadnych zagrożeń.

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na
niej:
5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne
zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do
zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie
umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym
rozeznaniem,
Spółka nie stosuje powyższej zasady, z uwagi na brak wpływu Spółki na decyzje
akcjonariuszy co do przekazywania Spółce uzasadnionych kandydatur zgłaszanych do
Rady Nadzorczej, Zarządu. W przypadku gdy takie uzasadnienia kandydatur będą
wpływały do Spółki będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej. Spółka
będzie zamieszczać powyższe informacje na swojej stronie internetowej niezwłocznie po
ich otrzymaniu. W ocenie Zarządu Spółki dotychczas nie wystąpiły i nie wystąpią
ewentualne negatywne skutki nie stosowania tej zasady.
6) roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy
jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady
nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla spółki,
Zasada powyższa nie jest stosowana.
W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety (Rada Nadzorcza składa się z
minimalnej przewidzianej prawem ilości członków), w związku z czym nie będą
sporządzane żadne sprawozdania z pracy komitetów. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła
komitety Spółka dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych (…).Zarząd Spółki nie widzi żadnych ewentualnych negatywnych
skutków niezastosowania powyższej zasady.
7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad,
zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
zadawane pytania,
Zasada nie jest stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis
przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O
umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej
sprawy
oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z
uwzględnieniem art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd Spółki nie widzi żadnych
ewentualnych negatywnych skutków niezastosowania powyższej zasady. Zarząd będzie
brał pod uwagę realizację tej praktyki w przyszłości.
8) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo
Zasada powyższa nie jest stosowana Niestosowanie powyższej zasady podyktowane jest
względami technicznymi i kosztami jej wdrożenia. Zdaniem Spółki nie istnieją zagrożenia
płynące z niestosowania powyższej rekomendacji w części dotyczącej zapisu z przebiegu
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, bowiem Spółka przekazuje do
publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie
internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty - umożliwiając
inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego
zgromadzenia, przekazywane są również w formie raportów bieżących uchwały podjęte
przez walne zgromadzenie. Spółka rozważy rozpoczęcie stosowania, w późniejszym

czasie powyższej zasady w zakresie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w
formie audio lub wideo zgodnie z rekomendacjami GPW.
14) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,
oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa (...) informację o treści
obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.
Spółka nie opracowała dotychczas reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki nie widzi żadnych ewentualnych
negatywnych skutków niezastosowania powyższej zasady.

Zasada nr 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w
języku angielskim przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.
Spółka nie stosuje w całości wyżej wymienionej zasady. Od momentu przystąpienia przez
Spółkę do Programu Wspierania Płynności w języku angielskim zamieszczane są na
stronie internetowej spółki raporty bieżące i okresowe.
Ponadto ze względu na strukturę akcjonariatu i zakres działalności Spółki, ponoszenie
wysokich kosztów tłumaczeń i funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim
byłoby nieuzasadnione. Niemniej jednak Zarząd spółki rozważy możliwość udostępnienia
na stronie internetowej również w części II pkt 1 informacji dotyczących Spółki w języku
angielskim.
Zarząd Spółki nie widzi żadnych ewentualnych negatywnych skutków niezastosowania
powyższej zasady. Z uwagi na interes obecnych i potencjalnych
kontrahentów
zagranicznych Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej przetłumaczone na język
angielski informacje handlowe związane z ofertą usług świadczonych przez „TelForceOne”
S.A., oraz informacje umożliwiające kontakt ze Spółką. Spółka prowadzi również sklep
internetowy w formie anglojęzycznej. Zarząd nie wyklucza jednak w późniejszym
terminie rozpoczęcia prowadzenia serwisu także w języki angielskim.
Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
Zasada nr 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać
kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym
powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady
nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i
komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wymienionego
Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub
podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria
niezależności, o których mowa w Załączniku. Ponadto za powiązanie z
akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w
rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z
akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady, z uwagi na fakt, iż nie ma wpływu na decyzje
Walnego
Zgromadzenia w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w przez Walne
Zgromadzenie Spółki, tylko jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Prezes Zarządu, w
oparciu o § 20 ust. 2a Statutu Spółki.
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza

interesy akcjonariuszy.
W ocenie Zarządu Spółki nie występują negatywne skutki ani ryzyka nie stosowania tej
zasady.
Zasada nr 8. W zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie
nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych (...).
W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują żadne komitety, z uwagi na
okoliczność, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób, a więc minimalnej prawem
przewidzianej liczby członków. W przypadku gdy Rada Nadzorcza powoła komitety Spółka
dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych
(…)
Rada Nadzorcza stosując się do przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki
oraz Regulaminu Rady Nadzorczej sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich jej dziedzinach, sprawuje tez stałą kontrolę nad rzetelnością i zgodnym z
prawem przygotowywaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.
W ocenie Zarządu Spółki nie występują negatywne skutki ani ryzyka nie stosowania tej
zasady.
Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
Zasada nr 10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
polegającej 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
miejscu innym niż miejsce obraz
Zasada powyższa nie jest stosowana. Niestosowanie powyższej zasady podyktowane jest
względami technicznymi i kosztami jej wdrożenia. Zdaniem Spółki nie istnieją zagrożenia
płynące z niestosowania powyższej rekomendacji, bowiem Spółka przekazuje do
publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie
internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty - umożliwiając
inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego
zgromadzenia. Spółka rozważy rozpoczęcie stosowania, w późniejszym czasie powyższej
zasady w zakresie prowadzenia strony internetowej zgodnie z rekomendacjami GPW.

