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Zbiór Zasad Ładu Korporacyjnego'któremu podlega Emitent,oraz mieisce, gdzie tekst
zbioru jest publiczniedostępny

Zarząd BERL|NG s.A. z siedzibą w Warszawie w związku z $ 29 pkt 2 pod|ega
Regu|aminowiGiełdy Papierów Wartościowychzbiorowi zasad ładu korporacyjnego
przezRadę Giełdy
uchwa|onego
jest dostępnyna stroniez poniższymadresem:
Tekstzbioruzasad ładukorporacyjnego
praktvki19 L0 20LL final.pdf
http://www.corp-sov.spw.pl/assets/library/polish/reeulacie/dobre

Zakres,w jakimemitentodstąpił
od postanowieńzasad ładukorporacyjnego.
Emitentw roku 2011 odstąpiłod stosowanianastępujących
zasad ,,DobrychPraktykSpółek
Notowanychna G iełdziePapierówWartościowych
:
o Rekomendacjedotyczące dobrych prakĘk spółek giełdowych:
1. Spółkapowinnaprowadzićpzejzystą i efektywnąpo|itykęinformacyjną,
zarównoz wykorzystaniem
tradycyjnych
metod,jaki z użyciemnowoczesnych
technoIogii oraz najnowszychnazędzi komunikacji zapewniającychszybkośó,
bezpieczeństwooraz efektywnydostępdo informacji.
Korzystającw jak najszerszymstopniuz tych metod,Spółkapowinnaw
szczególności:
- prowadzióswojąstronęinternetową,
o zakresieisposobie prezentacji
Wzorowanymna mode|owym
seruvisiere|acjiinwestorskich,
dostępnympod
gpw.pl/;
adresem: http://naszmodel.
- zapewniÓodpowiednią
komunikacjęzinwestorami
i ana|itykami,
wykorzystując
w tym ce|urównieżnowoczesnemetodykomunikacji
internetowej;
- umoż|iwiaó
transmitowanie
obradwa|negozgromadzeniaz wykozystaniem
przebiegobradi upub|iczniać
go na swojejstronie
sieci Internet,rejestrować
internetowej.
SpÓłkaodstqpiłaod sfosowaniaww.rekomendacjiw częścidotyczqcej:
,,umożIiwiać transmitowanie obrad waInego zgromadzenia z wykorzy staniem
sieci lnternet,rejestrowaćprzebiegobrad i upubliczniaćgo na swojejstronie
internetowej".
o Rekomendaciedotyczące dobrych praktyk społekgiełdowych:
Spółkapowinnaposiadaópo|itykę
wynagrodzeńoraz zasadyjej ustalania.
Po|itykawynagrodzeńpowinnaw szczegó|ności
formę,strukturęi
okreś|aó
poziomwynagrodzeńczłonków organównadzorujący
ch i zaządzających.Pzy
określan
iu po|itykiwynagrodzeńczłonkóworganównadzorującychi
zaządzĄących spółkipowinnorniećzastosowanieza|ecenieKomisji
EuropejskiĄz 14 grudnia2004r".w sprawiewspieraniaodpowiedniego
systemu
wynagrodzeńdyrektorówspółeknotowanychna giełdzie(2004l913ME),
uzupełnione
o zalecenieKE z 30 kwietnia2009 r' (2009/385^/VE).
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Emitentjeszcze nie posiadapolttykiwynagradzania'Wynagrodzeniezarzqdu określaRada
Nadzorcza i jest to stałe wynagrodzenie miesięczne, Członkowie Rady Nadzorczej sq
wynagradzaniza posiedzenie, z wyjqtkiemPrzewodniczqcegoRady, który otrzymujestałe
comiesięczne W nagrodzenie.
Spółkazamiena w niedalekiejprzyszłościwdroŻyć
ww.rekomendacje
o Dobre praktyki realizowaneprzezzarządyspółek giełdowych:
Spółkazapewniafunkcjonowanie
swojejstronyinternetowej
równieżw języku
przynajmniej
angie|skim,
w zakresiewskazanymW częściII.pkt,t.
Ze względuna koszty tłumaczenia,Zarzqd zdecydowało nlbstosowaniupowyiszej zasady
DPSN.
SpÓłkarozważyw przyszłoŚcizamieszczaniewjęzyku angielskimwymaganychinformacji'

o opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwieemitenta systemów
kontro|i wewnętrznej i zaruądzania ryzykiem W odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych l skonsolidowanych sprawozdań
finansorvych.
W spółce za nadzór nad całym procesem spoządzania sprawozdań finansowych i
skonsoIidowanychsprawozdań finansowych jest odpowiedzia|naspecja|nie do tego
wydzie|ona komórka organizacyjna, która również odpowiada za terminowość
puekazywania raportówbiezącychi okresovvych.
Do podstawowychregu|acjiw zakresie spoządzania sprawozdań finansowych na|eżq
zasady po|itykirachunkowości
stosowaneu emitenta,jak i w grupiekapitałowej.
Ponadto ocena rzete|ności i prawidłowościsprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanegosprawozdaniafinansowegojest dokonywanaprzez niezaleznego
BiegłegoRewidenta
o opis zasad dotyczących powoływaniaiodwoływaniaosób zarządzĄącychoraz
ich uprawnień
i odwoh,lwanie
Rada Nadzorcza,
Za powoływanie
CzłonkówZarządujest odpowiedzia|na
zgodnieze statutemfirmy,któryokreś|a
uprawnieniaczłonkówzarządu
o Opis zasad zmiany statutu
Akcjonariuszy
ZmianystatutuspółkimożedokonaóWa|neZgromadzenie
.

Sposób dzlałania walnego zgromadzenia
Wa|ne Zgromadzenie działazgodnie z KSH
BEfiLiNG S.A.
P/p;es Zapządu
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