
Ocena sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku 

obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku 

 

Rada Nadzorcza Harper Hygienics S.A. wskazuje, że Spółka wypełnia obowiązki informacyjne 

dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych na zasadach otwartej i 

przejrzystej komunikacji. Spółka realizuje obowiązki informacyjne spółki publicznej poprzez 

przekazywanie do publicznej wiadomości, w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa, 

informacji bieżących i okresowych, a także informacji poufnych w rozumieniu przepisów regulujących 

obrót instrumentami finansowymi. 

W odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego Spółka, w stosownych terminach złożyła oświadczenia o 

stosowaniu przyjętych przez siebie zasad oraz zakresie i sposobie ich stosowania. I tak, w ramach 

Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 

31 marca 2019 roku zostało zamieszczone oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

wynikającego z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.  

Spółka kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie 

akcjonariuszom, inwestorom, mediom oraz wszystkim zainteresowanym właściwego dostępu do 

informacji. 

Ponadto Spółka publikuje informacje wynikające z przyjętych zasad ładu korporacyjnego na stronie 

internetowej www.harperhygienics.com w zakładce raporty. 

Wobec powyższego Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki 

informacyjne wynikające z regulacji prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania zasad ładu 

korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z zastrzeżeniem dotyczącym 

publikacji raportu 9/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku – „Podanie do publicznej wiadomości programu 

naprawczego w związku z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego – 

LISTA ALERTÓW GPW”, którego publikacja nastąpiła z opóźnieniem. Rada Nadzorcza zwraca jednak 

uwagę, iż pomimo opóźnienia, Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania do organów 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonał publikacji stosownego raportu bieżącego. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w publikacji raportów, Rada Nadzorcza zaleca Zarządowi 

przygotowanie i wprowadzenie odpowiedniej procedury, mającej na celu natychmiastową identyfikację 

informacji poufnych i ich publikacji.  


