Informacja na temat stanu stosowania przez Alior Bank Spółkę Akcyjną zasad zawartych w
zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alior Bank Spółka Akcyjna
(„Bank”), jako spółka publiczna, zobowiązany jest do przestrzegania Dobrych Praktyk spółek notowanych
na GPW 2021 („Dobre Praktyki”) stanowiących zbiór zasad postępowania odnoszących się w
szczególności do organów spółek notowanych na GPW, w tym ich akcjonariuszy. Dokument dostępny jest
na stronie internetowej GPW https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.
Dokonano analizy stosowania przez Bank zasad zawartych w Dobrych Praktykach i opublikowana została
informacja na temat stanu ich stosowania.
Bank stosuje zasady zawarte w Dobrych Praktykach z poniższymi zastrzeżeniami:
•

Zasady 2.1 i 2.2 nie są stosowane. Polityka Doboru i Oceny Członków Zarządu została przyjęta
przez Radę Nadzorczą Banku. Projekt Polityki Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej
stanowi przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Oba dokumenty
uwzględniają cele i kryteria różnorodności członków organów Banku zgodne z zasadami 2.1 i
2.2 oraz ustanawiają wskaźnik zróżnicowania pod względem płci na poziomie nie niższym niż
30% udziału mniejszości. Zgodnie z obecnym stanem osobowym organów Banku określony
poziom różnorodności w zakresie płci nie został osiągnięty.

•

Zasada 4.1 nie jest stosowana. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu
czynności techniczno-organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka, oraz małe
doświadczenie rynku w tym zakresie, Bank nie zdecydował się na chwilę obecną na
zapewnienie akcjonariuszom możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach,
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając
w miejscu innym niż miejsce obrad.

Część zasad zawartych w Dobrych Praktykach skierowana jest bezpośrednio do akcjonariuszy
Banku, na co chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę:
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria
różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek
oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W
zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest
udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność,
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umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na
poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której
mowa w zasadzie 2.1.
2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także
nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w spółce.
4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym
zgromadzeniem.
4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej
lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:
4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie
przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie
później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich
dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla
członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych
powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
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