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Za!"cznik do uchwa!y numer 9:-------------------------------------------------------- 

 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA 
T2 INVESTMENT S.A.  

Z SIEDZIB# W POZNANIU 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ------------------------------------------------ 
 

§ 1 [Zakres i definicje] ------------------------------------------------------------------- 

1. Niniejszy Regulamin okre!la zasady zwo"ania, prowadzenia obrad oraz tryb 

podejmowania uchwa" przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------ 

2. Zwo"ywanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia odbywa 

si# na podstawie obowi$zuj$cych przepisów prawa, Statutu oraz niniejszego 

regulaminu. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. U%yte w niniejszym regulaminie poj#cia oznaczaj$:  ----------------------------- 

a. Spó"ka – T2 INVESTMENT S.A. z siedzib$ w Poznaniu, --------------- 

b. Statut – statut Spó"ki, ----------------------------------------------------------- 

c. Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spó"ki, -- 

d. Rada, Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spó"ki, ------------------------- 

e. Zarz$d – Zarz$d Spó"ki, ------------------------------------------------------- 

f. Akcjonariusz - akcjonariusz Spó"ki, ----------------------------------------- 

g. Regulamin – niniejszy regulamin, -------------------------------------------- 

h. Przewodnicz$cy – przewodnicz$cy Walnego Zgromadzenia.------------- 

  
§ 2 [Przepisy wspólne dla o$wiadcze% sk!adanych drog" elektroniczn"] ------ 

1. Ilekro& Regulamin przewiduje mo%liwo!& sk"adania Spó"ce lub Zarz$dowi 

drog$ elektroniczn$  jakichkolwiek o!wiadcze', zawiadomie', zg"osze' czy 

%$da', ich z"o%enie powinno nast#powa& za po!rednictwem poczty 

elektronicznej, na adres Spó"ki wskazany na jej stronie internetowej lub w 

og"oszeniu o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia. Postanowienia tego nie 

stosuje si#, je%eli co innego wynika z Regulaminu lub gdy w og"oszeniu o 

zwo"aniu Walnego Zgromadzenia wskazano inny sposób sk"adania 

o!wiadcze' drog$ elektroniczn$.------------------------------------------------------ 

2. O!wiadczenia, zawiadomienia, zg"oszenia, czy %$dania sk"adane Spó"ce 

drog$ elektroniczn$ uznaje si# za z"o%one Spó"ce z chwil$, gdy 
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wprowadzono je do !rodka komunikacji elektronicznej w taki sposób, %e 

osoba dzia"aj$ca w imieniu Spó"ki mog"a si# z nimi zapozna& z 

uwzgl#dnieniem godzin pracy biura Zarz$du, które s$ podane na stronie 

internetowej Spó"ki lub w og"oszeniu o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia. --- 

3. Spó"ka nie ponosi odpowiedzialno!ci za skutki spowodowane brakiem 

mo%liwo!ci skorzystania ze !rodków elektronicznego porozumiewania si# ze 

Spó"k$ lub za niedotarcie do Spó"ki korespondencji przes"anej drog$ 
elektroniczn$, je%eli powy%sze nast$pi"o z przyczyn niezale%nych od Spó"ki.- 

 
§ 3. [Miejsce zgromadze%] --------------------------------------------------------------- 

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spó"ki. ----------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenia obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ------------- 

3. Walne Zgromadzenia odbywaj$ si# w siedzibie Spó"ki lub miejscu 

wskazanym przez Zarz$d Spó"ki, z tym jednak, i% Walne Zgromadzenia 

mog$ odbywa& si# wy"$cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ------- 

 

 

II. ZASADY ZWO&YWANIA ----------------------------------------------------- 
 

§ 4. [Prawo zwo!ania] -------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo"uje Zarz$d w ci$gu sze!ciu miesi#cy 

po up"ywie ka%dego roku obrotowego. ---------------------------------------------- 

2. Je%eli Zarz$d nie podejmie uchwa"y zwo"uj$cej Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie przed up"ywem pi$tego miesi$ca od zako'czenia roku 

obrotowego albo zwo"a je na dzie' nie mieszcz$cy si# w terminie sze!ciu 

miesi#cy po up"ywie roku obrotowego, prawo do zwo"ania Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia przys"uguje tak%e Radzie Nadzorczej. ----------------- 

3. Je%eli stosownie do postanowie' ust. 2 zwo"ane zostan$ dwa Zwyczajne 

Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarz$d, a drugie przez Rad# Nadzorcz$), 
jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odby& si# tylko to Walne 

Zgromadzenie, które zwo"ane zosta"o na termin wcze!niejszy i tylko to 

Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwa" 
zastrze%onych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne 

Zgromadzenie, które zosta"o zwo"ane na termin pó(niejszy, winno si# odby& 
tylko wówczas, je%eli jego porz$dek obrad obejmuje sprawy nieobj#te 

porz$dkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i jest uprawnione do 

podejmowania uchwa" tylko w tych sprawach. ------------------------------------ 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo"uje Zarz$d z w"asnej inicjatywy 

ilekro& uzna to za wskazane. ---------------------------------------------------------- 
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5. Rada Nadzorcza mo%e zwo"a& Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, je%eli 

jego zwo"anie uzna za wskazane. ---------------------------------------------------- 

6. Akcjonariusze reprezentuj$cy co najmniej po"ow# kapita"u zak"adowego 

Spó"ki lub co najmniej po"ow# ogó"u g"osów w Spó"ce mog$ zwo"a& 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze 

wyznaczaj$ Przewodnicz$cego tego Zgromadzenia. ------------------------------ 

7. W przypadku okre!lonym w ust. 6 Akcjonariusze obowi$zani s$ na co 

najmniej 30 (trzydzie!ci) dni przed dat$ Walnego Zgromadzenia 

poinformowa& Zarz$d o zamiarze zwo"ania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawiera& projekt og"oszenia o 

zwo"aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o tre!ci wymaganej 

przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. Projekt og"oszenia powinien 

wskazywa& osob# Przewodnicz$cego wyznaczon$ przez Akcjonariuszy 

dokonuj$cych zwo"ania. Informacja powinna zawiera& adres do 

korespondencji z Akcjonariuszami dokonuj$cymi zwo"ania. -------------------- 

8. Do informacji, o której mowa w ust. 7 winny zosta& za"$czone dokumenty, z 

których w sposób nie budz$cy w$tpliwo!ci wynika& b#dzie, %e na dzie' 
z"o%enia informacji sk"adaj$cy j$ s$ Akcjonariuszami reprezentuj$cymi 

"$cznie co najmniej po"ow# kapita"u zak"adowego Spó"ki lub co najmniej 

po"ow# ogó"u g"osów w Spó"ce. ------------------------------------------------------ 

9. Informacja, o której mowa w ust. 7 powinna zosta& z"o%ona Zarz$dowi na 

pi!mie lub drog$ elektroniczn$. ------------------------------------------------------ 

10. W ci$gu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania informacji od Akcjonariuszy 

Zarz$d Spó"ki dokonuje publikacji og"oszenia o zwo"aniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przepisami prawa. W 

og"oszeniu zamieszcza si# wskazanie, %e Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie zostaje zwo"ane przez Akcjonariuszy. ----------------------------- 

11. Je%eli stosownie do powy%szych postanowie' zostan$ zwo"ane dwa lub 

wi#cej Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze' (ka%de przez inny podmiot 

uprawniony do zwo"ania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze') wówczas 

ka%de z nich powinno si# odby&. Walne Zgromadzenie, które zosta"o 

zwo"ane na termin pó(niejszy, jest uprawnione do podejmowania uchwa" 
tylko w sprawach nie obj#tych porz$dkiem obrad odbytego Walnego 

Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------- 

12. Je%eli jednak porz$dek obrad tych  Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze' 
jest identyczny wówczas winno odby& si# tylko to Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, które zwo"ane zosta"o na najwcze!niejszy termin. -------------- 

13. Walne Zgromadzenie mo%e odby& si# i powzi$& uchwa"y tak%e bez 

formalnego zwo"ania, je%eli ca"y kapita" zak"adowy jest reprezentowany, a 

nikt z obecnych nie zg"osi" sprzeciwu dotycz$cego odbycia Walnego 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porz$dku obrad.  ---- 
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§ 5 [Prawo do '"dania zwo!ania] ------------------------------------------------------ 

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj$cy co najmniej jedn$ dwudziest$ 
kapita"u zak"adowego Spó"ki mog$ %$da& zwo"ania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre!lonych spraw w porz$dku obrad 

tego Zgromadzenia.  ------------------------------------------------------------------- 

2. )$danie powinno: ---------------------------------------------------------------------- 

a. zosta& z"o%one Zarz$dowi na pi!mie lub drog$ elektroniczn$,----  

b. zawiera& uzasadnienie lub projekty uchwa" dotycz$ce 

poszczególnych punktów proponowanego porz$dku obrad; a 

ewentualnie tak%e proponowany dzie' Walnego Zgromadzenia, ---- 

c. wskazywa& adres do korespondencji z Akcjonariuszami 

zg"aszaj$cymi %$danie. ----------------------------------------------------- 

3. Do %$dania winny zosta& za"$czone dokumenty, z których w sposób nie 

budz$cy w$tpliwo!ci wynika& b#dzie, %e na dzie' z"o%enia %$dania 

sk"adaj$cy je s$ Akcjonariuszami reprezentuj$cymi "$cznie co najmniej jedn$ 
dwudziest$ kapita"u zak"adowego Spó"ki.  ------------------------------------------ 

4. Je!li %$danie nie odpowiada wymogom okre!lonym przepisami prawa, 

Statutem lub Regulaminem, Zarz$d w ci$gu 3 (trzech) dni roboczych od 

otrzymania %$dania, informuje o tym zg"aszaj$cych %$danie wskazuj$c na 

braki, które uniemo%liwiaj$ jego uwzgl#dnienie.  

5. Je!li %$danie odpowiada wymogom okre!lonym przepisami prawa, Statutem 

lub Regulaminem, Zarz$d w terminie dwóch tygodni od zg"oszenia %$dania 

b$d( jego uzupe"nienia w trybie przewidzianym w ust. 4, dokonuje zwo"ania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si# odby& w terminie 

wskazanym w %$daniu, a je%eli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne 

przeszkody - w najbli%szym terminie, umo%liwiaj$cym rozstrzygni#cie przez 

Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.---------------------- 

7. Je%eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia %$dania Zarz$dowi 

Walne Zgromadzenie nie zostanie zwo"ane, akcjonariusze wyst#puj$cy z 

%$daniem mog$ zwróci& si# do s$du rejestrowego o upowa%nienie ich do 

zwo"ania walnego zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 

 

§ 6 [Prawo do '"dania umieszczenia okre$lonych spraw w porz"dku obrad]  

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj$cy "$cznie co najmniej jedn$ 
dwudziest$ kapita"u zak"adowego mog$ %$da& umieszczenia okre!lonych 

spraw w porz$dku obrad najbli%szego Walnego Zgromadzenia.  ---------------- 
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2. )$danie powinno: ---------------------------------------------------------------------- 

a. zosta& z"o%one Zarz$dowi, na pi!mie lub drog$ elektroniczn$, nie 

pó(niej ni% na 21 (dwadzie!cia jeden) dni przed dat$ Walnego 

Zgromadzenia,--------------------------------------------------------------- 

b. zawiera& uzasadnienie lub projekty uchwa" dotycz$ce 

poszczególnych punktów proponowanego porz$dku obrad, ---------- 

c. wskazywa& adres do korespondencji z Akcjonariuszami 

zg"aszaj$cymi %$danie. ----------------------------------------------------- 

3. Do %$dania winny zosta& za"$czone dokumenty, z których w sposób 

niebudz$cy w$tpliwo!ci wynika& b#dzie, %e na dzie' z"o%enia %$dania 

sk"adaj$cy je s$ Akcjonariuszami reprezentuj$cymi "$cznie co najmniej jedn$ 
dwudziest$ kapita"u zak"adowego Spó"ki. )$danie, jego forma oraz sposób 

jego z"o%enia winny odpowiada& przepisom prawa, Regulaminowi oraz 

wymogom wskazanym ka%dorazowo w og"oszeniu o zwo"aniu Walnego 

Zgromadzenia.  ------------------------------------------------------------------------- 

4. Je!li %$danie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 3 Zarz$d, w 

ci$gu 3 dni roboczych od otrzymania %$dania, informuje o tym zg"aszaj$cych 

%$danie wskazuj$c na braki, które uniemo%liwiaj$ uwzgl#dnienie %$dania. 

Uzupe"nione %$danie mo%e by& z"o%one ponownie, je!li zachowany zostanie 

termin na jego z"o%enie wskazany w ust. 2 lit. a.  ---------------------------------- 

5. Je!li %$danie odpowiada wymogom okre!lonym w ust. 2 - 3 albo zosta"o 

uzupe"nione w trybie okre!lonym w ust. 4, Zarz$d og"asza zmiany w 

porz$dku obrad wprowadzone zgodnie z tym %$daniem. Zmiany s$ og"aszane 

nie pó(niej ni% na osiemna!cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia. Og"oszenie nast#puje w sposób w"a!ciwy dla zwo"ania 

Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 

  
§ 7 [Prawo do zg!aszania projektów uchwa! w sprawach obj(tych 

porz"dkiem obrad]------------------------------------------------------------------------ 

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj$cy "$cznie co najmniej jedn$ 
dwudziest$ kapita"u zak"adowego Spó"ki mog$ przed terminem Walnego 

Zgromadzenia zg"asza& Spó"ce projekty uchwa" dotycz$ce spraw 

wprowadzonych do porz$dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 

maj$ zosta& wprowadzone do porz$dku obrad.  ------------------------------------ 

2. Zg"oszenie winno zosta& z"o%one Spó"ce najpó(niej w dniu poprzedzaj$cym 

termin Walnego Zgromadzenia.  ----------------------------------------------------- 

3. Zg"oszenie powinno zosta& dokonane na pi!mie lub drog$ elektroniczn$. Do 

zg"oszenia winny zosta& za"$czone dokumenty, z których w sposób nie 

budz$cy w$tpliwo!ci wynika& b#dzie, %e na dzie' z"o%enia zg"oszenia 
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sk"adaj$cy je s$ Akcjonariuszami reprezentuj$cymi "$cznie co najmniej jedn$ 
dwudziest$ kapita"u zak"adowego Spó"ki. ------------------------------------------ 

4. Zg"oszenie, za"$czone dokumenty oraz sposób ich z"o%enia w Spó"ce, a tak%e 

forma i tre!& zg"aszanych projektów uchwa" winny odpowiada& przepisom 

prawa, Statutowi, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym ka%dorazowo 

w og"oszeniu o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia.  ------------------------------- 

5. Je%eli zg"oszenie projektów uchwa" zosta"o dokonane zgodnie z wymogami 

okre!lonymi w ust. 2 - 4 oraz w og"oszeniu o zwo"aniu Walnego 

Zgromadzenia, projekty te s$ niezw"ocznie og"aszane na stronie internetowej 

Spó"ki.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

6. Je!li zg"oszenie projektów uchwa" nie odpowiada wymogom wskazanym w 

ust. 2 - 4 lub w og"oszeniu o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia, Spó"ka, w 

terminie 3 dni roboczych od otrzymania zg"oszenia (nie pó(niej jednak ni% 
przed rozpocz#ciem obrad Walnego Zgromadzenia), informuje o tym 

zg"aszaj$cego wskazuj$c na braki, które uniemo%liwiaj$ og"oszenie 

projektów uchwa".  --------------------------------------------------------------------- 

7. Ka%dy Akcjonariusz mo%e podczas obrad Walnego Zgromadzenia zg"asza& 
projekty uchwa" dotycz$ce spraw wprowadzonych do porz$dku obrad. O 

zamiarze zg"oszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzi& 
Przewodnicz$cego, przekazuj$c mu tre!& projektu na pi!mie, najpó(niej po 

podj#ciu przez Walne Zgromadzenie uchwa"y o przyj#ciu porz$dku obrad. --- 

8. Je!li w danej sprawie obj#tej porz$dkiem obrad zg"oszono dwa lub wi#ksz$ 
liczb# projektów, sporz$dza si# ich list# (Lista Projektów) zamieszczaj$c w 

niej projekt uchwa" w nast#puj$cej kolejno!ci:  ------------------------------------ 

a. projekt uchwa"y przygotowany przez podmiot, który dokona" 
zwo"ania Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------- 

b. projekt uchwa"y przygotowany przez Zarz$d Spó"ki, ------------------ 

c. dalsze projekty - wed"ug kolejno!ci ich zg"oszenia.-------------------- 

9. Przy ka%dym projekcie na Li!cie Projektów wskazuje si# podmiot 

dokonuj$cy zg"oszenia danego projektu. -------------------------------------------- 

 

§ 8 [Sposób zwo!ania] -------------------------------------------------------------------- 

1. Walne Zgromadzenie zwo"uje si# przez og"oszenie dokonywane na stronie 

internetowej Spó"ki oraz w sposób okre!lony dla przekazywania informacji 

bie%$cych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spó"kach publicznych.  ------------------------------------------------ 

2. Og"oszenie powinno by& dokonane co najmniej na dwadzie!cia sze!& dni 

przed terminem Walnego Zgromadzenia.  ------------------------------------------ 



 

 

17 

17 

  
 

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU -------------- 
  

§ 9 [Prawo do uczestnictwa oraz obecno$) na Walnym Zgromadzeniu] ------ 

1. Kr$g osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

okre!laj$ przepisy prawa.  ----------------------------------------------------------- 

2. Z"o%enie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spó"ki dokumentu akcji 

lub innych dokumentów potwierdzaj$cych prawo danej osoby do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, mo%e nast$pi& tak%e za 

po!rednictwem poczty lub przez kuriera, przy czym dla uznania, %e 

dokument zosta" z"o%ony prawid"owo, konieczne jest, aby przesy"ka 

zawieraj$ca dokument zosta"a dor#czona Spó"ce przed up"ywem terminu 

przyjmowania dokumentów, okre!lonego w og"oszeniu o zwo"aniu 

Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------- 

3. Obok uczestników na Walnym Zgromadzeniu mog$ by& obecne tak%e inne 

osoby, je%eli mo%liwo!& ich obecno!ci wynika z przepisów prawa, Statutu 

lub Regulaminu albo te% je!li Przewodnicz$cy wyrazi" zgod# na ich 

obecno!&. Dotyczy to w szczególno!ci: --------------------------------------------- 

a. notariusza sporz$dzaj$cego protokó" Walnego Zgromadzenia, ------ 

b. doradców Spó"ki lub doradców Przewodnicz$cego (prawników, 

przedstawicieli audytora Spó"ki), ----------------------------------------- 

c. dyrektorów, kierowników i inni pracowników Spó"ki lub 

podmiotów zale%nych od Spó"ki zaproszonych przez Zarz$d Spó"ki 

– w czasie rozpatrywania punktu porz$dku obrad dotycz$cego 

aspektów le%$cych w zakresie odpowiedzialno!ci tych osób, -------- 

d. ekspertów zaproszonych przez organ zwo"uj$cy Walne 

Zgromadzenie.  -------------------------------------------------------------- 

4. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spó"ka mo%e przybra& 
tak%e podmiot profesjonalnie zajmuj$cy si# przygotowaniem lub 

przeprowadzaniem Walnych Zgromadze'. ----------------------------------------- 

5. Inne osoby mog$ by& obecne na Walnym Zgromadzeniu po wyra%eniu zgody 

przez Akcjonariuszy reprezentuj$cych bezwzgl#dn$ wi#kszo!& g"osów 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu. ----------------------------------------------- 

  
§ 10 [Pe!nomocnicy] ---------------------------------------------------------------------- 

1. Akcjonariusz mo%e uczestniczy& w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywa& prawo g"osu osobi!cie lub przez pe"nomocnika. Pe"nomocnik 

wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym 

Zgromadzeniu, chyba %e co innego wynika z tre!ci pe"nomocnictwa.  ----- 
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2. Pe"nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa g"osu wymaga udzielenia na pi!mie lub w postaci 

elektronicznej.  ---------------------------------------------------------------------- 

3. Je!li pe"nomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej 

Akcjonariusz powinien zawiadomi& Spó"k# o udzieleniu takiego 

pe"nomocnictwa. Zawiadomienie mo%e mie& form# pisemn$ albo zosta& 
przes"ane do Spó"ki drog$ elektroniczn$. --------------------------------------- 

4. Zawiadomienie powinno zawiera&: ---------------------------------------------- 

a. imi# i nazwisko albo nazw# (firm#) mocodawcy oraz imiona i 

nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pe"nomocnictwa w jego 

imieniu, ----------------------------------------------------------------------- 

b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu to%samo!ci, a tak%e 

numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych), --------- 

c. imi# i nazwisko pe"nomocnika,  ------------------------------------------ 

d. miejsce zamieszkania (siedzib#) mocodawcy oraz pe"nomocnika, -- 

e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umo%liwiaj$ 
sta"y kontakt z mocodawc$, ----------------------------------------------- 

f. dat# udzielenia pe"nomocnictwa, ----------------------------------------- 

g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w zwi$zku z którym 

pe"nomocnictwo jest udzielane, ------------------------------------------- 

h. zakres pe"nomocnictwa, w tym w szczególno!ci wszelkie 

ograniczenia pe"nomocnictwa oraz wskazanie, czy pe"nomocnik 

mo%e ustanawia& tak%e dalszych pe"nomocników, --------------------- 

i. wskazanie, czy pe"nomocnictwo jest odwo"alne. ----------------------- 

5. Zawiadomienie powinno zosta& z"o%one Spó"ce w terminie 

umo%liwiaj$cym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego 

pe"nomocnika, nie pó(niej jednak ni% w dniu poprzedzaj$cym dzie', na 

który zosta"o zwo"ane Walne Zgromadzenie. ----------------------------------- 

6. Dalsze wymogi dotycz$ce sposobu zawiadomienia Spó"ki mo%e zawiera& 
og"oszenie o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------- 

7. Je%eli zawiadomienie zosta"o dokonane zgodnie z wymogami 

okre!lonymi w ust. 3 - 6, Spó"ka niezw"ocznie potwierdza mocodawcy 

dokonanie zawiadomienia. -------------------------------------------------------- 

8. Je%eli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 3 - 6 

Spó"ka niezw"ocznie informuje o tym zg"aszaj$cego wskazuj$c na braki 

zawiadomienia.  --------------------------------------------------------------------- 

9. Zarz$d Spó"ki ma prawo podj$& tak%e inne dzia"ania s"u%$ce identyfikacji 

mocodawcy i pe"nomocnika w celu weryfikacji wa%no!ci lub skuteczno!ci 

pe"nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.  ---------------------- 
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10. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem 

wymogów wskazanych w ust. 3 – 6 jest uwzgl#dniane przy ocenie 

istnienia zgodnego z prawem umocowania pe"nomocnika do reprezentacji 

mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególno!ci mo%e stanowi& 
podstaw# do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  --------------------------------------- 

11. Pe"nomocnik przed wpisem na list# obecno!ci powinien okaza& udzielone 

pe"nomocnictwo lub te% ci$g pe"nomocnictw, z którego w sposób nie 

budz$cy w$tpliwo!ci wynika& b#dzie jego umocowanie do uczestnictwa 

na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g"osu. Pe"nomocnik, 

któremu udzielono pe"nomocnictwa w postaci elektronicznej przed 

wpisem na list# obecno!ci ma obowi$zek przed"o%y& do protoko"u to 

pe"nomocnictwo w postaci wydruku lub przes"a& je Spó"ce drog$ 
elektroniczn$. ----------------------------------------------------------------------- 

12. Z zastrze%eniem ust. 10, domniemywa si#, %e pe"nomocnictwo w formie 

pisemnej oraz pe"nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej, o 

którym Spó"ka zosta"a zawiadomiona zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, s$ zgodne z prawem i nie wymagaj$ potwierdze', 
chyba %e ich autentyczno!& lub wa%no!& budzi w$tpliwo!ci 

Przewodnicz$cego. ----------------------------------------------------------------- 

13. Akcjonariusz mo%e udziela& pe"nomocnikowi instrukcji co do g"osowania 

w dowolny sposób i w dowolnej formie. ---------------------------------------- 

14. Zarz$d mo%e postanowi& o mo%liwo!ci zastosowania formularzy do 

g"osowania przez pe"nomocnika, okre!laj$c ich wzór. Informacj# o tym 

zamieszcza si# w og"oszeniu o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia.  --------- 

15. Formularze winny zawiera& projekt uchwa"y w danej sprawie. Je!li w 

danej sprawie zg"oszono wi#ksz$ ilo!& projektów dla ka%dego z projektów 

powinien by& przewidziany odr#bny formularz. ------------------------------- 

16. Formularze s$ zamieszczane na stronie internetowej Spó"ki od dnia 

og"oszenia o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy 

projekt uchwa"y zg"oszono w pó(niejszym terminie, formularz 

zamieszcza si# niezw"ocznie po og"oszeniu tego projektu uchwa"y.  ------- 

17. Formularz winien ponadto umo%liwia&: ----------------------------------------- 
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a. identyfikacj# Akcjonariusza oddaj$cego g"os oraz jego 

pe"nomocnika, --------------------------------------------------------------- 

b. oddanie g"osu, --------------------------------------------------------------- 

c. z"o%enie sprzeciwu przez g"osuj$cego przeciwko uchwale, ----------- 

d. zamieszczenie instrukcji dotycz$cych sposobu g"osowania w 

odniesieniu do ka%dej z uchwa", nad któr$ g"osowa& ma 

pe"nomocnik.  --------------------------------------------------------------- 

18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si# odpowiednio do dalszych 

pe"nomocnictw oraz do odwo"ania pe"nomocnictwa.  ------------------------- 

  
  

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR 
PRZEWODNICZ#CEGO -------------------------------------------------- 

  
§ 11  [Lista obecno$ci] ---------------------------------------------------------------- 

1. Ka%dy z uczestników, bezpo!rednio po przybyciu na Walne 

Zgromadzenie, ma obowi$zek wpisania si# na list# obecno!ci.  ------------- 

2. Lista obecno!ci powinna zawiera& w szczególno!ci: -------------------------- 

a. imi# i nazwisko albo nazw# (firm#) ka%dego uczestnika, ------------- 

b. okre!lenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono 

to%samo!& uczestnika, ------------------------------------------------------ 

c. w przypadku przedstawicieli nale%y dodatkowo wskaza&: ------------ 

i. imi# i nazwisko albo nazw# (firm#) uprawnionego do 

uczestnictwa, w imieniu którego dzia"a przedstawiciel oraz  - 

ii. (ród"o przedstawicielstwa (np. cz"onek organu reprezentacji, 

pe"nomocnik, przedstawiciel ustawowy), ------------------------ 

d. wskazanie, na jakiej podstawie uprawnionemu do uczestnictwa 

przys"uguje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. 

akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel), ------------------------------------ 

e. liczb# akcji, któr$ dysponuje dany uczestnik, --------------------------- 

f. ilo!& g"osów, która przys"uguje danemu uczestnikowi, --------------- 

g. podpis uczestnika. ---------------------------------------------------------- 

3. Uczestnik przed wpisaniem na list# obecno!ci ma obowi$zek przed"o%y& 
dokument, który w sposób nie budz$cy w$tpliwo!ci potwierdza jego 

to%samo!&. --------------------------------------------------------------------------- 
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4. Przedstawiciele przed wpisem na list# obecno!ci maj$ obowi$zek 

przed"o%y& do protoko"u dokumenty, z których w sposób nie budz$cy 

w$tpliwo!ci wynika& b#dzie ich zgodne z prawem umocowanie do 

reprezentacji Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do 

reprezentowania Akcjonariusza nie b#d$cego osob$ fizyczn$ powinno 

wynika& z okazanego przy sporz$dzaniu listy obecno!ci aktualnego 

odpisu z w"a!ciwego dla Akcjonariusza rejestru, ewentualnie ci$gu 

pe"nomocnictw. Do pe"nomocników stosuje si# § 10 ust. 11. ---------------- 

  

§ 12 [Otwarcie Walnego Zgromadzenia] --------------------------------------------- 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz$cy Rady Nadzorczej lub inny 

cz"onek Rady, a w przypadku ich nieobecno!ci Prezes Zarz$du albo osoba 

wyznaczona przez Zarz$d. ------------------------------------------------------------ 

2. Otwieraj$cy Zgromadzenie mo%e podejmowa& wszelkie decyzje porz$dkowe 

niezb#dne do rozpocz#cia obrad Zgromadzenia. Powinien tak%e doprowadzi& 
do niezw"ocznego wyboru Przewodnicz$cego Walnego Zgromadzenia, 

powstrzymuj$c si# od jakichkolwiek innych rozstrzygni#& merytorycznych 

lub formalnych. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Przewodnicz$cy Walnego Zgromadzenia, niezw"ocznie po wyborze, 

sporz$dza i podpisuje list# obecno!ci zawieraj$c$ spis uczestników Walnego 

Zgromadzenia.  ------------------------------------------------------------------------- 

4. Przewodnicz$cy Walnego Zgromadzenia stwierdza prawid"owo!& zwo"ania 

Walnego Zgromadzenia, jego zdolno!& do powzi#cia uchwa" oraz obecno!& 
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

zgodnie z list$ Akcjonariuszy podpisan$ przez Zarz$d --------------------------- 

  

§ 13 [Przewodnicz"cy] ------------------------------------------------------------------- 

1. Ka%da osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma 

prawo kandydowa& na Przewodnicz$cego, jak równie% zg"osi& do protoko"u 

jedn$ kandydatur# na stanowisko Przewodnicz$cego. ---------------------------- 

2. Zg"oszony kandydat wpisany zostaje na list# po z"o%eniu do protoko"u 

o!wiadczenia, %e wyra%a zgod# na kandydowanie. List# zg"oszonych 

kandydatów sporz$dza otwieraj$cy Walne Zgromadzenie. Z chwil$ 
og"oszenia listy uwa%a si# j$ za zamkni#t$. ----------------------------------------- 

3. Po przeprowadzeniu g"osowania otwieraj$cy Walne Zgromadzenie og"asza  

wyniki g"osowania. --------------------------------------------------------------------- 

4. Przewodnicz$cym zostaje ten spo!ród zg"oszonych kandydatów, który 

wyrazi" zgod# na kandydowanie i w g"osowaniu uzyska" najwi#ksz$ ilo!& 
g"osów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma tak$ sam$, najwi#ksz$ 
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ilo!& g"osów, g"osowanie powtarza si#. W powtórzonym g"osowaniu bior$ 
udzia" tylko ci kandydaci, którzy uzyskali najwi#ksz$ ilo!& g"osów. ----------- 

5. Przewodnicz$cy Walnego Zgromadzenia niezw"ocznie po swoim wyborze 

podpisuje list# obecno!ci oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zosta"o 

zwo"ane prawid"owo i czy jest zdolne do podejmowania uchwa". --------------- 

6. Podpisana przez Przewodnicz$cego lista obecno!ci zawieraj$ca spis 

uczestników Walnego Zgromadzenia, ilo!& akcji, które ka%dy z uczestników 

przedstawia oraz ilo!& s"u%$cych im g"osów, zostaje wy"o%ona podczas 

Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 

7. W razie potrzeby Przewodnicz$cy, spo!ród osób uprawnionych do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, mo%e przybra& sobie do pomocy 

osob#, która pe"ni& b#dzie funkcj# Sekretarza Zgromadzenia. ------------------- 

8. Przewodnicz$cy kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z 

ustalonym porz$dkiem obrad, kieruj$c si# przy tym przepisami prawa oraz 

postanowieniami Statutu i Regulaminu. Do zada' Przewodnicz$cego nale%y 

w szczególno!ci: ------------------------------------------------------------------------ 

a. stwierdzenie prawid"owo!ci zwo"ania Walnego Zgromadzenia; ----- 

b. zapewnienie prawid"owego i sprawnego przebiegu obrad i 

poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym 

przeciwdzia"anie nadu%ywaniu uprawnie' przez uczestników 

Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw 

Akcjonariuszy mniejszo!ciowych; ---------------------------------------- 

c. udzielanie g"osu; ------------------------------------------------------------ 

d. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;  ------------------------- 

e. rozstrzyganie w$tpliwo!ci proceduralnych; ----------------------------- 

f. wydawanie stosownych zarz$dze' porz$dkowych i zarz$dzanie, w 

uzasadnionych przypadkach przerw porz$dkowych; ------------------ 

g. zarz$dzanie g"osowa', czuwanie nad ich prawid"owym 

przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawieraj$cych wyniki 

g"osowania i og"aszanie wyników g"osowa'; --------------------------- 

h. ustosunkowywanie si# do wniosków zg"aszanych przez 

uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej 

potrzeby, zarz$dzanie g"osowania w przedmiocie tych wniosków; -- 

i. og"aszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Akcjonariuszy 

wi#kszo!ci$ 2/3 (dwóch trzecich) g"osów; ------------------------------ 

j. zarz$dzanie g"osowa' nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz 

innych niezb#dnych komisji Walnego Zgromadzenia. ---------------- 

9. Przewodnicz$cy winien umo%liwi& ka%demu z Akcjonariuszy 

wypowiedzenie si# w sprawach obj#tych porz$dkiem obrad, wed"ug 

kolejno!ci zg"osze'. ----- 
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10.  Przewodnicz$cy ma prawo zwróci& uwag# mówcy, który odbiega od tematu. 

Przewodnicz$cy mo%e odebra& g"os mówcom nie stosuj$cym si# do jego 

uwag. ------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Przewodnicz$cy zarz$dza wybór Komisji Skrutacyjnej. Liczba cz"onków 

Komisji Skrutacyjnej nie mo%e by& mniejsza od dwóch i wi#ksza od pi#ciu. - 

12. Ka%dy Akcjonariusz uczestnicz$cy w Zgromadzeniu ma prawo zg"osi& do 

protoko"u jedn$ lub wi#cej kandydatur na cz"onka Komisji Skrutacyjnej. 

G"osowanie odbywa si# na ka%dego z kandydatów z osobna, w porz$dku 

alfabetycznym, z tym zastrze%eniem, %e jako pierwsze g"osowane s$ 
kandydatury zg"oszone przez Przewodnicz$cego Walnego Zgromadzenia. 

Osoby wskazane winny wyrazi& zgod# na kandydowanie. ----------------------- 

13. Za wybranych uwa%a si# kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali 

bezwzgl#dn$ wi#kszo!& g"osów. Z momentem wyboru takiej liczby 

cz"onków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona zosta"a przez Zgromadzenie, 

wybory cz"onków Komisji uwa%a si# za zako'czone. ----------------------------- 

14. Komisja Skrutacyjna wybiera spo!ród swego grona Przewodnicz$cego 

Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------ 

15. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawid"owym 

przebiegiem g"osowania, nadzorowanie obs"ugi komputerowej g"osowania, 

sprawdzanie i ustalanie ilo!ci oddanych g"osów i podawanie ich 

Przewodnicz$cemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych 

czynno!ci zwi$zanych z prowadzeniem g"osowania. ------------------------------ 

16. W przypadku stwierdzenia nieprawid"owo!ci w przebiegu g"osowania, 

Komisja Skrutacyjna ma obowi$zek niezw"ocznego powiadomienia o tym 

Przewodnicz$cego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zg"oszenia 

wniosków co do dalszego post#powania. ------------------------------------------- 

17.  Walne Zgromadzenie mo%e zrezygnowa& z powo"ywania Komisji 

Skrutacyjnej. W takim przypadku zadania Komisji Skrutacyjnej powierza si# 
osobie wskazanej przez Przewodnicz$cego Walnego Zgromadzenia. ---------- 

18. W przypadku, gdy dla wykonania wskazanych i zleconych czynno!ci 

Zgromadzenie powo"uje inne komisje, w zakresie nieuregulowanym 

przepisami prawa, Statutu lub postanowieniami Regulaminu, do wyborów 

takich komisji stosuje si# przepisy o powo"ywaniu Komisji Skrutacyjnej. ----- 
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V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA ------------------------------ 
  

§ 14 [Porz"dek obrad] ------------------------------------------------------------------- 

1. Szczegó"owy porz$dek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w 

og"oszeniu o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 

2. Porz$dek obrad powinien zosta& okre!lony przez podmiot zwo"uj$cy Walne 

Zgromadzenie. Gdy podmiotem zwo"uj$cym Walne Zgromadzenie jest 

Zarz$d, wówczas obowi$zany jest on do ustalenia porz$dku obrad w 

porozumieniu z Rad$ Nadzorcz$. W takim przypadku Zarz$d ma obowi$zek 

umie!ci& w porz$dku obrad najbli%szego Walnego Zgromadzenia sprawy 

zg"oszone na pi!mie przez cho&by jednego cz"onka Rady Nadzorczej. --------- 

3. Po stwierdzeniu, %e Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania 

uchwa" Przewodnicz$cy odczytuje porz$dek obrad i poddaje pod g"osowanie 

uchwa"# w sprawie jego przyj#cia. --------------------------------------------------- 

4. Sprawy, w których podj#cie uchwa"y nie jest konieczne mog$ by& 
rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet je!li nie by"y przewidziane 

w porz$dku obrad. ---------------------------------------------------------------------- 

5. W sprawach nieobj#tych porz$dkiem obrad nie mo%na powzi$& uchwa"y, 

chyba %e ca"y kapita" zak"adowy jest reprezentowany na Walnym 

Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zg"osi sprzeciwu dotycz$cego 

podj#cia uchwa"y. Uchwa"a o zwo"aniu nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz uchwa"y porz$dkowe mog$ by& podj#te, mimo %e nie 

by"y umieszczone w porz$dku obrad.  ----------------------------------------------- 

6. Uchwa"ami porz$dkowymi s$ uchwa"y dotycz$ce kwestii formalnych 

zwi$zanych z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia. Do uchwa" o 

takim charakterze nale%$ w szczególno!ci: -----------------------------------------

-------- 

a. zmiany kolejno!ci porz$dku obrad, -------------------------------------- 

b. zamkni#cia lub przed"u%enia dyskusji, ----------------------------------- 

c. zarz$dzenia przerwy, ------------------------------------------------------- 

d. przekazania sprawy do komisji, ------------------------------------------- 

e. ograniczenia czasu przemówienia, --------------------------------------- 

f. g"osowania bez dyskusji, -------------------------------------------------- 

g. g"osowania, ------------------------------------------------------------------ 

h. przeliczenia g"osów. -------------------------------------------------------- 

Wniosek o przekazanie sprawy do komisji ma pierwsze'stwo przed innymi. ----- 
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7. Uchwa"y porz$dkowe s$ podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwyk"$ 
wi#kszo!ci$ g"osów, po wys"uchaniu osoby zg"aszaj$cej wniosek o podj#cie 

uchwa"y porz$dkowej w danej sprawie i ewentualnie jednego przeciwnego 

g"osu. ------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Wniosek o podj#cie uchwa"y porz$dkowej w danej sprawie, który by" ju% 
przedmiotem g"osowania, nie mo%e by& zg"oszony powtórnie w toku dyskusji 

nad dan$ spraw$.------------------------------------------------------------------------ 

  

§ 15 [Dyskusja] ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Przed przyst$pieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodnicz$cy albo te% 
osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy. ----------------------------- 

2. Nast#pnie Przewodnicz$cy odczytuje projekt uchwa"y, je!li dana sprawa 

wymaga jej podj#cia. W przypadku, gdy w danej sprawie zg"oszonych 

zosta"o kilka projektów uchwa" Przewodnicz$cy odczytuje je zgodnie z 

kolejno!ci$ wynikaj$c$ z Listy Projektów. Je!li na czas dyskusji i g"osowania 

tre!& projektów zostanie udost#pniona uczestnikom, Przewodnicz$cy mo%e 

nie odczytywa& projektów, poprzestaj$c na ich wymienieniu zgodnie z 

kolejno!ci$ wynikaj$c$ z Listy Projektów. ----------------------------------------- 

3. Po zreferowaniu sprawy b$d( odczytaniu projektów uchwa" Przewodnicz$cy 

otwiera dyskusj#, umo%liwiaj$c wszystkim uczestnikom Walnego 

Zgromadzenia wypowied( na temat rozpatrywanej sprawy i projektów 

uchwa". Za zgod$ Przewodnicz$cego g"os w dyskusji zabra& mog$ tak%e 

osoby, o których mowa w § 9 ust. 3. ------------------------------------------------- 

4. Przewodnicz$cy udziela g"osu uczestnikom wg kolejno!ci zg"osze'. 
Cz"onkom organów Spó"ki oraz osobom, o których mowa w § 9 ust. 3 g"os 

mo%e by& udzielony poza kolejno!ci$. Poza kolejno!ci$ Przewodnicz$cy 

dopuszcza wnioski o podj#cie uchwa" porz$dkowych, a tak%e wnioski, o 

których mowa w ust. 5. ---------------------------------------------------------------- 

5. Ka%dy z uczestników mo%e zg"osi& w trakcie dyskusji wnioski w 

przedmiocie zmiany projektu uchwa"y, podaj$c stosowne uzasadnienie dla 

proponowanej zmiany. Przewodnicz$cy uwzgl#dnia zmian# projektu 

uchwa"y, je!li %aden z uczestników nie zg"osi przeciwko niej sprzeciwu. W 

przypadku zg"oszenia sprzeciwu Przewodnicz$cy poddaje wnioskowan$ 
zmian# pod g"osowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie 

podejmuje uchwa"# o uwzgl#dnieniu b$d( o odrzuceniu wnioskowanej 

zmiany zwyk"$ wi#kszo!ci$ g"osów.  ------------------------------------------------ 

6. W przypadku du%ej ilo!ci wniosków o dokonanie zmian w projekcie uchwa"y 

Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodnicz$cego mo%e powo"a& Komisj# 
Wnioskow$. Zadaniem Komisji Wnioskowej jest dokonanie ostatecznej 

redakcji projektów uchwa" maj$cych podlega& g"osowaniu, uwzgl#dniaj$c 

przy tym zmiany wprowadzone do nich zgodnie z ust. 5.  ----------------------- 
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§ 16 [G!osowanie] ------------------------------------------------------------------------- 

1. Po stwierdzeniu braku dalszych g"osów i wniosków Przewodnicz$cy zamyka 

dyskusj# i zarz$dza g"osowanie nad projektami uchwa" w danej sprawie, 

uwzgl#dniaj$cymi zmiany przyj#te zgodnie z § 15 ust. 5.  ----------------------- 

2. G"osowanie nad projektami uchwa" w danej sprawie przeprowadza si# 
wed"ug kolejno!ci wynikaj$cej z Listy Projektów.  ------------------------------- 

3. Je!li w toku g"osowania za danym projektem uchwa"y opowie si# wi#kszo!& 
wymagana do podj#cia uchwa"y, uchwa"# uwa%a si# za podj#t$ w brzmieniu 

zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku g"osowania nad 

pozosta"ymi projektami nie przeprowadza si#.-------------------------------------- 

4. Je%eli w toku g"osowania za danym projektem uchwa"y nie opowie si# 
wi#kszo!& wymagana do podj#cia uchwa"y, nie oznacza to, %e Walne 

Zgromadzenie podj#"o uchwa"# negatywn$, o tre!ci przeciwnej poddanemu 

pod g"osowanie projektowi uchwa"y. W takim przypadku przeprowadza si# 
g"osowanie nad kolejnymi projektami uchwa"y wg kolejno!ci wynikaj$cej z 

Listy Projektów.  ----------------------------------------------------------------------- 

5. Je!li za %adnym z projektów uchwa" zg"oszonych w danej sprawie nie 

opowie si# wi#kszo!& wymagana do podj#cia uchwa"y, to uznaje si#, %e 

Walne Zgromadzenie nie podj#"o uchwa"y w danej sprawie. -------------------- 

6. W g"osowaniu ka%da akcja daje prawo do jednego g"osu, chyba %e zosta"y 

wyemitowane akcje imienne, uprzywilejowane co do g"osu. -------------------- 

7. Akcjonariusze nie mog$ g"osowa&, ani osobi!cie, ani przez swoich 

pe"nomocników przy podejmowaniu uchwa" dotycz$cych ich 

odpowiedzialno!ci wobec Spó"ki z jakiegokolwiek tytu"u, w tym: ------------ 

a. udzielenia absolutorium, ----------------------------------------------------- 

b. sporu pomi#dzy nimi a Spó"k$, --------------------------------------------- 

c. zwolnienia z zobowi$zania wobec Spó"ki. -------------------------------- 

8. Akcjonariusz mo%e g"osowa& w sprawach, o których mowa w ust. 7 jako 

pe"nomocnik, je%eli pe"nomocnictwo upowa%nia do reprezentacji tylko na 

zgromadzeniu, w którego porz$dku obrad umieszczono te sprawy i 

jednocze!nie Akcjonariusz b#d$cy pe"nomocnikiem ujawni" 
Akcjonariuszowi (mocodawcy) okoliczno!ci wskazuj$ce na istnienie b$d( 
mo%liwo!& wyst$pienia jego odpowiedzialno!ci wobec Spó"ki. G"osowanie 

mo%e nast$pi& tylko zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

Akcjonariusza (mocodawc#). ------------------------------------------------------- 

9. G"osowanie jest jawne. ---------------------------------------------------------------- 

10. Tajne g"osowanie przeprowadza si# przy wyborach oraz nad wnioskami o 

odwo"anie cz"onków organów Spó"ki lub likwidatorów, o poci$gni#cie ich do 

odpowiedzialno!ci, w sprawach osobowych oraz w ka%dym przypadku, gdy 
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%$danie takie zg"osi cho&by jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany 

na Walnym Zgromadzeniu.  ---------------------------------------------------------- 

11. Walne Zgromadzenie mo%e powzi$& uchwa"# o uchyleniu tajno!ci 

g"osowania w sprawach dotycz$cych wyboru komisji powo"ywanych przez 

Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------ 

12. G"osowanie tajne odbywa si# przy u%yciu kart do g"osowania, które 

wydawane s$ ka%dej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecno!ci.  

13. G"osowania jawne i tajne mog$ by& przeprowadzone przy wykorzystaniu 

urz$dze' elektronicznych, za zgod$ Walnego Zgromadzenia wyra%on$ 
bezwzgl#dn$ wi#kszo!ci$ g"osów obecnych na danym Walnym 

Zgromadzeniu. ------------------------------------------------------------------------ 

14. G"osowania nie przeprowadza si# w trybie korespondencyjnym ani te% przy 

wykorzystaniu !rodków komunikacji elektronicznej. --------------------------- 

15. W terminie tygodnia od zako'czenia Walnego Zgromadzenia Spó"ka ujawnia 

na swojej stronie internetowej wyniki g"osowa' w zakresie wskazanym w § 

21 ust. 2. Wyniki g"osowa' powinny by& dost#pne do dnia up"ywu terminu 

do zaskar%enia uchwa"y walnego zgromadzenia.  --------------------------------- 

  

§ 17 [Udzia! w g!osowaniu przez pe!nomocnika]  ---------------------------------- 

1. Akcjonariusz mo%e uczestniczy& w walnym zgromadzeniu oraz wykonywa& 
prawo g"osu osobi!cie lub przez pe"nomocnika. Pe"nomocnik wykonuje 

wszystkie uprawnienia przys"uguj$ce uprawnionemu do uczestnictwa, chyba 

%e co innego wynika z tre!ci pe"nomocnictwa.  ------------------------------------ 

2. Akcjonariusz mo%e udziela& pe"nomocnikowi instrukcji w dowolny sposób i 

w dowolnej formie.  -------------------------------------------------------------------- 

3. Zarz$d mo%e postanowi& o mo%liwo!ci zastosowania formularzy do 

g"osowania przez pe"nomocnika, okre!laj$c ich wzór. Informacj# o tym 

zamieszcza si# w og"oszeniu o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia. ------------- 

4. Formularze winny zawiera& projekt uchwa"y w danej sprawie. Je!li w danej 

sprawie zg"oszono wi#ksz$ ilo!& projektów dla ka%dego z projektów 

powinien by& przewidziany odr#bny formularz. ----------------------------------- 

5. Formularze s$ zamieszczane na stronie internetowej Spó"ki od dnia 

og"oszenia o zwo"aniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt 

uchwa"y zg"oszono w pó(niejszym terminie, formularz zamieszcza si# 
niezw"ocznie po og"oszeniu tego projektu uchwa"y.  ------------------------------ 

6. Formularz winien ponadto umo%liwia&: --------------------------------------------- 

a. identyfikacj# uprawnionego do uczestnictwa oddaj$cego g"os oraz jego 

pe"nomocnika, ------------------------------------------------------------------- 

b. oddanie g"osu, ------------------------------------------------------------------- 
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c. z"o%enie sprzeciwu przez g"osuj$cego przeciwko uchwale,--------------- 

d. zamieszczenie instrukcji dotycz$cych sposobu g"osowania w 

odniesieniu do ka%dej z uchwa", nad któr$ g"osowa& ma pe"nomocnik.- 

 
  

VI. UCHWA&Y -------------------------------------------------------------------- 
  

§ 18 [Uchwa!y] ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Walne Zgromadzenie mo%e podejmowa& uchwa"y bez wzgl#du na liczb# 
reprezentowanych na nim akcji, je%eli Statut lub ustawa nie stanowi$ inaczej.  

2. Uchwa"y Walnego Zgromadzenia zapadaj$ zwyk"$ wi#kszo!ci$ g"osów, 

je%eli Statut lub przepisy Kodeksu Spó"ek Handlowych nie stanowi$ inaczej.   

3. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowi$zuj$cych przepisach prawa 

uchwa"y Walnego Zgromadzenia wymagaj$ : -------------------------------------- 

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz$du z dzia"alno!ci 

Spó"ki oraz jej sprawozdania finansowego za ubieg"y rok obrotowy,  -- 

b. powzi#cie uchwa"y o podziale zysku albo pokryciu straty, --------------- 

c. udzielenie cz"onkom organów Spó"ki absolutorium z wykonania przez 

nich obowi$zków, -------------------------------------------------------------- 

d. okre!lenie dnia dywidendy, --------------------------------------------------- 

e. zmiana Statutu, ------------------------------------------------------------------ 

f. podwy%szenie lub obni%enie kapita"u zak"adowego,  ---------------------- 

g. zbycie i wydzier%awienie przedsi#biorstwa lub jego zorganizowanej 

cz#!ci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  -- 

h. emisja lub umorzenie akcji,  --------------------------------------------------- 

i. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze'stwa, ------ 

j. emisja warrantów subskrypcyjnych,  ---------------------------------------- 

k. tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapita"ów rezerwowych i 

funduszy, ------------------------------------------------------------------------- 

l. powo"ywanie i odwo"ywanie cz"onków Rady Nadzorczej oraz 

ustalanie ich wynagrodzenia, uchwalanie regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------ 

m. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ---------------------------------- 

n. po"$czenie Spó"ki z inn$ spó"k$, ---------------------------------------------- 

o. rozwi$zanie Spó"ki. ------------------------------------------------------------- 

4. Uchwa"y Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie 

nieruchomo!ci, u%ytkowania wieczystego lub udzia"u w nieruchomo!ci 
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wzgl#dnie w u%ytkowaniu wieczystym, jak te% ustanowienie ograniczonego 

prawa rzeczowego na nieruchomo!ci lub u%ytkowaniu wieczystym. ----------- 

5. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spó"ek Handlowych do 

uchwa"y o rozwi$zaniu Spó"ki wymagana jest wi#kszo!& trzech czwartych 

g"osów oddanych.----------------------------------------------------------------------- 

  

  

VII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ ------------------------------------------ 
  
§ 19. [Wybór Rady Nadzorczej] ------------------------------------------------------- 

1. Cz"onków Rady Nadzorczej powo"uje i odwo"uje Walne Zgromadzenie. ----- 

2. Ka%dy Akcjonariusz uczestnicz$cy w Walnym Zgromadzeniu ma prawo 

zg"aszania kandydatur na cz"onków Rady Nadzorczej. Kandydatury zg"asza 

si# ustnie do protoko"u ze szczegó"owym uzasadnieniem. ----------------------- 

3. Zg"oszony kandydat wpisany zostaje na list# po z"o%eniu do protoko"u 

o!wiadczenia, ustnie lub na pi!mie, %e wyra%a zgod# na kandydowanie. ------ 

4. List# zg"oszonych kandydatów na cz"onków Rady Nadzorczej sporz$dza 

Przewodnicz$cy Walnego Zgromadzenia w kolejno!ci ich zg"oszenia, a z 

chwil$ og"oszenia listy uwa%a si# j$ za zamkni#t$. -------------------------------- 

5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywaj$ si# przez g"osowanie tajne na 

ka%dego z kandydatów z osobna, w kolejno!ci ich zg"oszenia. ------------------ 

6. Za wybranych na cz"onków Rady Nadzorczej uwa%a si# tych kandydatów, 

którzy jako pierwsi uzyskali wymagan$ wi#kszo!& g"osów. Z momentem 

wyboru takiej liczby cz"onków Rady Nadzorczej, jaka ustalona zosta"a przez 

Zgromadzenie, wybory cz"onków Rady Nadzorczej uwa%a si# za 

zako'czone. ----------------------------------------------------------------------------- 

7. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu Spó"ek Handlowych wybór 

Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze g"osowania oddzielnymi 

grupami: --------------------------------------------------------------------------------- 

a. ka%dej grupie zapewnia si# mo%liwo!& odr#bnego obradowania, chyba 

%e grupa zdecyduje inaczej; --------------------------------------------------- 

b. uchwa"y podejmowane przez ka%d$ grup# zamieszczane s$ przez 

notariusza w protokole ze Zgromadzenia; ----------------------------------- 

c. przed podj#ciem uchwa"y przez grup#, zarz$dza si# sporz$dzenie listy 

obecno!ci cz"onków grupy, do której maj$ odpowiednie zastosowanie 

przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotycz$ce listy 

obecno!ci Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu; -------------------- 

d. obrady poszczególnych grup s$ prowadzone przez Przewodnicz$cego 

Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------- 
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8. Podczas wyborów do Rady Nadzorczej Akcjonariusze powinni podj$& 
niezb#dne starania, aby przynajmniej po"owa cz"onków Rady Nadzorczej 

spe"nia"a kryteria niezale%no!ci od Spó"ki i podmiotów pozostaj$cych w 

istotnym powi$zaniu ze Spó"k$. Zarz$d Spó"ki zapewnia Akcjonariuszom 

dost#p do aktualnie obowi$zuj$cych regulacji w tym zakresie. -------------- 

  

  

VIII. PRZERWA W OBRADACH ----------------------------------------------- 
  

§ 20. [Przerwa w obradach] ------------------------------------------------------------- 

1. Zarz$dzenie przerwy w obradach wymaga uchwa"y Walnego Zgromadzenia.  

2. Wniosek o zarz$dzenie przerwy mo%e zg"osi& ka%dy z Akcjonariuszy 

uczestnicz$cych w Walnym Zgromadzeniu. ---------------------------------------- 

3. Wniosek o zarz$dzenie przerwy Przewodnicz$cy poddaje pod g"osowanie. --- 

4. Uchwa"a Walnego Zgromadzenia o zarz$dzeniu przerwy w obradach 

powinna okre!la& dzie' i godzin# oraz miejsce wznowienia obrad Walnego 

Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporz$dza si# dodatkow$ list# 
obecno!ci. ------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przewodnicz$cy na wniosek Akcjonariuszy uczestnicz$cych w Walnym 

Zgromadzeniu lub z w"asnej inicjatywy mo%e zarz$dzi& przerw# techniczn$ 
w obradach. ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Od zarz$dzenia Przewodnicz$cego, ka%dy z uczestników zg"aszaj$cy 

sprzeciw co do zarz$dzenia przerwy technicznej, mo%e odwo"a& si# do 

Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 

7. Przerwy techniczne zarz$dzane przez Przewodnicz$cego nie mog$ mie& na 

celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.  ---------------------- 

8. Przez przerw# techniczn$ rozumie si# przerw# trwaj$c$ nie d"u%ej ni% 30 

(trzydzie!ci) minut, dotycz$c$ kwestii proceduralnych lub technicznych 

zwi$zanych z porz$dkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnion$ w 

szczególno!ci potrzeb$: sformu"owania wniosku, dokonania ostatecznej 

redakcji tre!ci podejmowanej uchwa"y, sformu"owania poprawki do uchwa"y, 

skorzystania z pomocy obs"ugi prawnej Spó"ki, powielenia materia"ów dla 

Akcjonariuszy.  ------------------------------------------------------------------------- 
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IX. PROTOKO&OWANIE OBRAD ------------------------------------------- 
§ 21. [Protoko!y] --------------------------------------------------------------------------- 

1. Z ka%dego Walnego Zgromadzenia sporz$dza si# protokó". Uchwa"y 

Walnego Zgromadzenia powinny by& protoko"owane przez notariusza pod 

rygorem niewa%no!ci. ------------------------------------------------------------------ 

2. W protokole stwierdza si# prawid"owo!& zwo"ania Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolno!& do powzi#cia uchwa" oraz wymienia si# powzi#te uchwa"y, a 

przy ka%dej uchwale: liczb# akcji, z których oddano wa%ne g"osy, 

procentowy udzia" tych akcji w kapitale zak"adowym, "$czn$ liczb# wa%nych 

g"osów, liczb# g"osów "za", "przeciw" i "wstrzymuj$cych si#" oraz zg"oszone 

sprzeciwy. Do protoko"u do"$cza si# list# obecno!ci z podpisami uczestników 

Walnego Zgromadzenia. Dowody zwo"ania walnego zgromadzenia zarz$d 

do"$cza do ksi#gi protoko"ów.  ------------------------------------------------------- 

3. Na %$danie Akcjonariusza uczestnicz$cego w Walnym Zgromadzeniu 

przyjmuje si# do protoko"u jego pisemne o!wiadczenie. ------------------------- 

4. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna by& przechowywana przez 

Zarz$d Spó"ki. --------------------------------------------------------------------------- 

5. Ka%dy Akcjonariusz oraz organy Spó"ki maj$ prawo przegl$da& ksi#g# 
protoko"ów i %$da& wydania przez Zarz$d odpisów uchwa". --------------------- 

 

 

X. ZAMKNI*CIE WALNEGO ZGROMADZENIA ------------------------- 
 

§ 22. [Zamkni(cie Walnego Zgromadzenia] ----------------------------------------- 

Po wyczerpaniu porz$dku obrad Przewodnicz$cy og"asza zamkni#cie Walnego 

Zgromadzenia.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KO+COWE ----------------------------------------- 
 

§ 23. [Zmiany Regulaminu i stosowanie przepisów] ------------------------------- 

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia znajduje zastosowanie pocz$wszy od 

Walnego Zgromadzenia nast#puj$cego po Walnym Zgromadzeniu, na 

którym go uchwalono.  ---------------------------------------------------------------- 
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2. Regulamin Walnego Zgromadzenia mo%e by& zmieniony w drodze uchwa"y 

Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 

3. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodz$ w %ycie 

najwcze!niej pocz$wszy od nast#pnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

maj$ przepisy Kodeksu Spó"ek Handlowych oraz Statutu Spó"ki. -------------- 

 

Po przeprowadzeniu jawnego g"osowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

jednomy!lnie, przyj(!o powy%sz$ uchwa"# numer 9, przy czym:-------------------- 

- wa%ne g"osy oddano z 3.881.080 (trzy miliony osiemset osiemdziesi$t jeden 

tysi#cy osiemdziesi$t) akcji, których procentowy udzia" w kapitale zak"adowym 

Spó"ki wynosi 63,11 % (sze!&dziesi$t trzy i jedena!cie setnych procenta),-------- 

- oddano: "$cznie 3.881.080 (trzy miliony osiemset osiemdziesi$t jeden tysi#cy 

osiemdziesi$t) wa%nych g"osów, 3.881.080 (trzy miliony osiemset osiemdziesi$t 

jeden tysi#cy osiemdziesi$t) g"osów "za", przy braku g"osów przeciwnych i 

braku g"osów wstrzymuj$cych si#,------------------------------------------------------- 

- nie zg"oszono %adnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 


