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Tytuł: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk 

Treść raportu: 

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
BoomBit Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych 
zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". 

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

I.Z.1.9. informacje  na  temat  planowanej  dywidendy  oraz  dywidendy  wypłaconej  przez  
spółkę  w  okresie ostatnich  5  lat  obrotowych,  zawierające  dane  na  temat  dnia  dywidendy,  
terminów  wypłat  oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,  

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Komentarz: Spółka do tej pory nie wypłaciła dywidendy. Zasada będzie stosowana w 
przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy. Jeżeli w Spółce zaistnieją powyższe 
informacje, Spółka zamieści je na swojej stronie internetowej. 

I.Z.1.10 prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w 
okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

Zasada nie dotyczy Spółki 

Komentarz:  Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych i nie planuje w 
najbliższej przyszłości publikować prognoz finansowych. W przypadku zmiany  decyzji  Spółka  
zobowiązuje się do przestrzegania zasady. 

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, 

Komentarz: Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej 
informacji o treści obowiązującej  w  Spółce  reguły  dotyczącej  zmieniania  podmiotu  
uprawnionego  do  badania  sprawozdania finansowego,  ani  informacji  o  braku  takiej  reguły. 
Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego każdorazowo zależy 
od suwerennych decyzji organów Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
posiadanymi przez Spółkę regulacjami wewnętrznymi.   

I.Z.1.12 zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o 
stosowaniu ładu korporacyjnego, 

Zasada nie dotyczy Spółki  



Komentarz: Z uwagi na debiut przypadający w maju 2019 r., Spółka nie publikowała raportu 
rocznego za 2018 r. Raport roczny opublikowany zostanie za rok obrotowy 2019. W owym 
raporcie Spółka zastosuje niniejszą zasadę. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w 
odniesieniu do władz spółki  oraz  jej  kluczowych  menedżerów;  opis  powinien  uwzględniać  
takie  elementy  polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie 
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w 
danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki 
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, 

Komentarz:  Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do 
władz Spółki i jej kluczowych menedżerów. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki i 
konieczność pozyskiwania współpracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, dla 
Spółki decydującym kryterium przy wyborze współpracowników pozostają ich kwalifikacje 
oraz doświadczenie zawodowe, bez względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak wiek czy 
płeć. Niemniej jednak Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego 
traktowania i niedyskryminacji. 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 
niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Komentarz: Spółka nie zamierza stosować transmisji w formie audio lub wideo obrad Walnego 
Zgromadzenia, ponieważ nie dysponuje wystarczającą infrastrukturą techniczną do 
zapewnienia takiej transmisji, a ponadto zapisy takie obejmują ujawnienie wizerunku osób 
uczestniczących w Walnym Zgromadzenia, a osoby te nie mają charakteru publicznego. W 
związku z powyższym upublicznienie wizerunku tych osób mogłoby doprowadzić do 
posądzenia BoomBit o nieuprawnione wykorzystanie wizerunku. Wobec powyższego, Spółka 
nie będzie zamieszczać na stronie internetowej informacji w tym zakresie. BoomBit S.A. nie 
wyklucza jednak, że zasada będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem Spółki i 
stworzeniem odpowiednich możliwości technicznych. 

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu 
spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe 
wskazanie przyczyn nie udzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,  

Komentarz: Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych 
w trakcie walnego zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania, udzielanych na walnym 
zgromadzeniu. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny czy elektroniczny) 
przebiegu obrad walnych zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół 
notarialny z obrad walnych zgromadzeń, który jednak nie zawiera wszystkich wypowiedzi, 
pytań i odpowiedzi w toku obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie będzie publikowała na 
swojej stronie internetowej również pytań zgłoszonych przez akcjonariuszy poza walnym 
zgromadzeniem na podstawie wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki ani 
udzielonych na nie odpowiedzi na piśmie. Spółka udziela informacji akcjonariuszom bez 
publikacji na stronie internetowej. Spółka będzie przestrzegała powyższej zasady w zakresie, 
jaki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 



I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,  

Komentarz: Spółka nie będzie co do zasady zamieszczała na stronie internetowej przebiegu 
obrad Walnego Zgromadzenia ze względu na wysokie koszty, brak wystarczającej 
infrastruktury technicznej do zapewnienia takiej transmisji. Ponadto zapisy wideo obejmują 
ujawnienie wizerunku osób uczestniczących w Walnym Zgromadzenia, a osoby te nie mają 
charakteru publicznego. W związku z powyższym upublicznienie wizerunku tych osób mogłoby 
doprowadzić do posądzenia BoomBit o nieuprawnione wykorzystanie wizerunku. Dodatkowo, 
w ocenie Spółki obecnie stosowane zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach są zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych  i statutu Spółki, a 
organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich 
akcjonariuszy. 

 

Zarząd i Rada Nadzorcza 

II.Z.10.4 ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w 
rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. 

Zasada nie dotyczy Spółki. 

Komentarz:  Na chwilę obecną Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, 
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Jeśli Spółka rozpocznie prowadzenie 
działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o zbliżonym charakterze, zastosuje niniejszą 
zasadę. 

 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

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.  

Komentarz: W Spółce działa Komitet Audytu. Poza Komitetem Audytu, Spółka nie planuje 
wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego. Obowiązki w tym 
zakresie zostaną rozdzielone w ramach istniejących zasobów kadrowych. 

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.  

Komentarz: Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji audytu 
wewnętrznego. Obowiązki w tym zakresie zostaną rozdzielone w ramach istniejących zasobów 
kadrowych 

  



Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Komentarz: Spółka nie zamierza stosować transmisji w formie audio lub wideo obrad walnego 
zgromadzenia, ponieważ nie dysponuje wystarczającą infrastrukturą techniczną do 
zapewnienia takiej transmisji, a ponadto zapisy takie obejmują ujawnienie wizerunku osób 
uczestniczących w Walnym Zgromadzenia, a osoby te nie mają charakteru publicznego. W 
związku z powyższym upublicznienie wizerunku tych osób mogłoby doprowadzić do 
posądzenia BoomBit o nieuprawnione wykorzystanie wizerunku. Ponadto w opinii BoomBit, 
odstępstwo od tej zasady nie powoduje, zagrożenia dla akcjonariuszy w związku z przyszłym 
publikowaniem przez BoomBit wszystkich wymaganych raportów oraz umieszczania ich na 
stronie internetowej BoomBit, a przez to umożliwienie zapoznania się inwestorom z sprawami 
rozpatrywanymi podczas walnego zgromadzenia.. BoomBit S.A. nie wyklucza jednak, że zasada 
będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem Spółki i ewentualną zmianą struktury 
akcjonariatu uzasadniającą transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.  

Komentarz: Spółka dopuszcza możliwość obecności mediów w przebiegu obrad walnego 
zgromadzenia po uprzedniej autoryzacji. 

 

Wynagrodzenia 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 
wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce 
systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego 
z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem 
kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty 
odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego 
stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki 
wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 3) informacje na temat przysługujących 
poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników 
wynagrodzenia, 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego 
nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 5) ocenę funkcjonowania 
polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.  

Komentarz spółki: Spółka nie stosuje sformalizowanej polityki wynagrodzeń, wobec czego 
nie sporządza raportu w tym zakresie. 

 

 

 


