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Tytuł: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk
Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd spółki
Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport dotyczący incydentalnego naruszenia
zasady szczegółowej zawartej w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”:
Zasada 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.
Zarząd Digitree Group S.A. informuje, iż w związku z trwającymi obecnie pracami nad pierwszym
sprawozdaniem Rady Nadzorczej Emitenta na temat realizacji Polityki Wynagrodzeń, Emitent nie mógł
na dzień 20.04.2021 r. zamieścić w swoim sprawozdaniu z działalności za 2020 rok kompleksowego
raportu na temat Polityki Wynagrodzeń i jej realizacji. Spółka zamieściła w swoim sprawozdaniu
z działalności wyciąg najważniejszych zestawień dotyczących otrzymanych przez Zarząd i Radę
Nadzorczą wynagrodzeń, natomiast szczegółowe informacje na temat realizacji przyjętej w sierpniu
2020 roku Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Grup S.A. będą
znajdować się w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta,
sporządzanego na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Intencją Emitenta jest stosowanie powyższej zasady szczegółowej Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW. Obecne naruszenie zasady ma charakter incydentalny.
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