
Uchwała nr 4/V/2021 
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej 

Archicom S.A.  dotyczącej sposobu wypełniania 
przez Spółkę obowiązków informacyjnych 

dotyczących stosowania zasad ładu 
korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy 
oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz braku polityki w 

zakresie działalności sponsoringowej, 
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 

2020 roku 
 

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu („Spółka”), działając w nawiązaniu do 
zasady II.Z.10.3. oraz II.Z.10.4. „Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW 2016”,  uchwala co 
następuje: 

§ 1. 
Przyjmuje niniejszym Ocenę Rady Nadzorczej 
Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez 
Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych 
w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz braku 
polityki w zakresie działalności sponsoringowej, 
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 
2020 roku, stanowiącą  załącznik do niniejszej 
uchwały, oraz postanawia przedstawić ten dokument 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

Resolution No. 4 / V / 2021 
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in 

Wrocław of May 21, 2021 
on the adoption of the Assessment of the 

Supervisory Board of Archicom S.A. on the method 
of fulfilling the information obligations by the 

Company regarding the application of the 
corporate governance rules set out in the Stock 

Exchange Regulations and the provisions on current 
and periodic information provided by issuers of 

securities and the lack of a sponsorship and charity 
policy or another of a similar nature in 2020 

 

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna 
seated in Wrocław ("the Company"), acting pursuant 
to rule II.Z.10.3. and II.Z.10.4. of the "Best Practices of 
WSE Listed Companies 2016", resolves as follows: 

§ 1. 
Hereby accepts the Assessment of the Supervisory 
Board of Archicom S.A. on the method of fulfilling the 
information obligations by the Company regarding 
the application of the corporate governance rules set 
out in the Stock Exchange Regulations and the 
provisions on current and periodic information 
provided by issuers of securities and the lack of a 
sponsorship, charity or other similar policy in 2020, 
constituting an appendix to of this resolution, and 
decides to present this document to the Ordinary 
General Meeting of Shareholders of the Company. 

§ 2. 
The resolution comes into force on the day of its 
adoption. 

 


