
 
 
 
 

 

 

OCENA RADY NADZORCZEJ INTERSPORT Polska S.A. 

sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. 

 

 

Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”), stosownie do 

Zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych Uchwałą Nr 

26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 

października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 

(„Dobre praktyki 2016”) dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych 

w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 roku i kończącym 31 marca 2021 roku. 

 

 

I. Informacje okresowe INTERSPORT Polska S.A. działając jako emitent w rozumieniu 

Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) 

opublikowała następujące raporty okresowe w sprawie wyników finansowych Spółki: 

• Raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 i kończący 31 

marca 2020 roku opublikowany w dniu 31 sierpnia 2020 roku. 

• Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się od 1 kwietnia 

2020 roku opublikowany dnia 30 września 2020 roku. 

• Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2020 do 30 

września 2020  roku  opublikowane dnia 30 grudnia 2020 roku. 

• Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się od 1 kwietnia 

2020 roku opublikowany dnia 26 lutego 2021 roku. 

Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska S.A. nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji 

wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) ani też Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

(„Rozporządzenie MAR”). 

 

 

II. Informacje bieżące i poufne 

 

INTERSPORT Polska S.A. opublikowała w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 

roku i kończącym 31 marca 2021 roku łącznie 80 raportów bieżących, w tym:  39 raportów 



 
 
 
 

 

 

bieżących dotyczących zidentyfikowanej w Spółce informacji poufnej  (w rozumieniu art. 17 ust. 

1 Rozporządzenia MAR).  

 

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska S.A. nie stwierdziła 

naruszeń rzetelności, bądź terminowości publikowania informacji powyższych informacji. 

 

 

III. Stosowanie ładu korporacyjnego  

 

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. podjął 28 marca 2018 roku uchwałę w przedmiocie uchwalenia 

regulaminu zarządzania konfliktami interesów, w związku z czym od tego dnia Spółka stosuje 

zasadę V.Z.6 ładu korporacyjnego, która została opisana w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016”. Ponadto Spółka nie podejmowała żadnych zmian w zakresie 

stosowania zasad dotyczących ładu korporacyjnego w stosunku do analogicznego okresu 

ubiegłego roku, a co za tym idzie nie publikowała innych raportów EBI.  

 

Oświadczenie Spółki dotyczące stosowania w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 

2020 roku i kończącym 31 marca 2021 roku zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

zostało zamieszczone w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do raportu rocznego 

Spółki.  

 

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska S.A. nie stwierdziła 

naruszeń rzetelności, bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu 

korporacyjnego. 

 

 

 

 


