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Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), spółki
notowane na rynku regulowanym GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dokument ten stanowi zbiór
rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych
i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały zarządu i rady GPW określają sposób
przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres
przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę notowaną na
GPW w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka taka ma obowiązek przekazania
informacji o tym fakcie niezwłocznie, w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka notowana na
GPW zobowiązana jest dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie
stosowania przez nią „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w danym roku
obrotowym.
i2 Development S.A. („Spółka”) dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich
działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także
w materiach nieregulowanych przez prawo. W związku z tym Spółka podjęła niezbędne działania
w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
na GPW 2016”.
Zarząd Spółki zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem następujących:


Zasada I.Z.1.20 - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
w formie zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg
obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego
Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu obrad Walnego
Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu
obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne
Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów
bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki dotychczasowy
sposób, jak również forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń zapewniają wysoki
stopień transparentności oraz ochrony praw wszystkich akcjonariuszy Spółki.



Zasada I.Z.2 - Zapewnienie dostępności swojej strony internetowej również w języku
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.
Spółka zamierza jedynie częściowo wdrożyć powyższą zasadę i prowadzić stronę internetową
w języku angielskim wyłącznie w zakresie informacji dotyczącej bieżącej działalności Grupy.
W ocenie Spółki stosowanie powyższej zasady w pełni nie wpłynie na poprawę komunikacji
z inwestorami, ani na realne wzmocnienie praw akcjonariuszy. Jednocześnie wprowadzenie
powyższej zasady spowoduje dla Spółki znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe.



Zasada II.Z.1 - Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności
spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i
przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki
Z uwagi na przyjętą strukturę zarządu, każdy z członków odpowiedzialny jest za sprawy
Spółki. Z tego też powodu Emitent nie będzie stosował powyższej zasady.



Zasada II.Z.8 - Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane
w zasadzie II.Z.4.
W Spółce nie został powołany Komitet Audytu a jego obowiązki wykonuje Rada Nadzorcza
wobec czego Emitent nie spełni powyższej zasady. Emitent zamierza przestrzegać powyższej
zasady w przypadku powołania Komitetu Audytu.



Zasada III.Z.2 - Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie
ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu
członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady
nadzorczej lub komitetu audytu.
W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent
zamierza przestrzegać powyższej zasady.



Zasada III.Z.3 - W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych
osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności
określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej
audytu wewnętrznego.
W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent
zamierza przestrzegać powyższej zasady.



Zasada III.Z.4 - Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny
(w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie
nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa
w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent
zamierza przestrzegać powyższej zasady.



Zasada IV.Z.2 - Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.
Spółka nie przewiduje możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej
podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności transmisji obrad Walnego
Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Zdaniem Spółki
powyższe wiąże się z zagrożeniami prawidłowego i sprawnego przeprowadzania Walnego
Zgromadzenia o naturze prawnej i technicznej. W ocenie Spółki istnieje wysokie ryzyko
zagrożenia bezpieczeństwa takiego rodzaju komunikacji, jak również wystąpienia zakłóceń
technicznych. Ponadto, Spółka nie dysponuje stosownym zapleczem organizacyjnotechnicznym umożliwiającym wdrożenie powyższej zasady. Co więcej, wdrożenie tej zasady
obciążyłoby Spółkę dodatkowymi, wysokimi kosztami. Z uwagi na powyższe oraz Spółka nie
będzie stosować powyższej rekomendacji.



Zasada IV.Z.3 - Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych
zgromadzeniach.
Spółka nie przewiduje możliwości obecności przedstawicieli mediów podczas obrad Walnego
Zgromadzenia. W ocenie Emitenta, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym
w szczególności Rozporządzenie o Raportach, w sposób wystarczający, regulują realizowanie
przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych dotyczących jawności i transparentności
obrad Walnego Zgromadzenia, jak również spraw stanowiących jego przedmiot.



Zasada V.Z.1 - Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do
pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę
z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Z uwagi na strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu
oferty może dochodzić do sytuacji, w której Grupa może zawierać umowy ze Znacznymi
Akcjonariuszami. Wszelkie tego typu transakcje będą zawierane jednakże na zasadach
rynkowych.

