Załącznik nr 1

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ćmiłowie

I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego
Zgromadzenia.
§2
Walne Zgromadzenie jest najwyŜszym organem Spółki i działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek
handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
II. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia
§3
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, w Lublinie lub w Warszawie.
III. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń
§4
Walne Zgromadzenie moŜe być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
§5
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku
obrotowego.
2. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwoła go w
terminie określonym w ust. 1 powyŜej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli jego zwołanie uzna za
wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd
Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ 402² Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego, mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
§6
1. śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złoŜone przez Radę Nadzorczą lub
akcjonariusza (akcjonariuszy) winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać
uzasadnienie Ŝądania.
2. W przypadku, gdy Ŝądanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera
wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia Zarząd
wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie Ŝądania w terminie siedmiu dni od daty
otrzymania pisma Zarządu.
3. W przypadku nie wskazania spraw wnoszonych pod obrady Zarząd poinformuje pisemnie
Ŝądającego o braku moŜliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy Ŝądającym
jest akcjonariusz (akcjonariusze) przekaŜe taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nie uzupełnienia przez Ŝądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie
Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
poinformuje akcjonariuszy o Ŝądającym i braku uzasadnienia Ŝądania dla zwołania Walnego
Zgromadzenia.
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5. śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleŜy złoŜyć Zarządowi Spółki na
piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. JeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
§7
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego
Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niŜ na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej, wskazanej w § 8 poniŜej.
4. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
§8
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki
www.orzelsa.com oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
3. Wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa art. 402² Kodeksu Spółek

Handlowych.
IV. Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia
§9
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest taki sam dla wszystkich rodzajów
akcji Spółki.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli są wpisani
do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeŜeli dokumenty akcji zostaną złoŜone w Spółce nie później niŜ w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji moŜe być złoŜone zaświadczenie wydane na dowód złoŜenia akcji u notariusza, w
banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, Ŝe dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki, jeŜeli znajdą się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt papierów
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6.

7.

8.

9.
10.

Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanym Spółce w trybie i w terminach określonych w
stosownych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
Na Ŝądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone
nie wcześniej niŜ po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niŜ w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd
Spółki na podstawie akcji złoŜonych w Spółce zgodnie z ust. 3 i 4 powyŜej oraz wykazu
sporządzonego przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista powinna zawierać:
a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu,
b) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
c) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
Lista, o której mowa w ust. 7 i 8 powyŜej winna być wyłoŜona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz moŜe przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz
Ŝądać jej odpisu. Akcjonariusz moŜe Ŝądać przesłania mu odpisu listy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres
poczty elektronicznej.

§ 10
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w szczególności) obejmuje prawo akcjonariusza do
głosowania, zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad walnego Zgromadzenia oraz
prawo zgłaszania sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.
§ 11
1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia
w składzie umoŜliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane podczas
Walnego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście, w szczególności biegły rewident badający
sprawozdanie finansowe Spółki, zaproszeni przez organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie
lub zaproszeni przez akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie.
§ 12
Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują moŜliwości udziału akcjonariusza w Walnym
Zgromadzeniu
przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej,
jak
równieŜ
korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
V. Pełnomocnicy
§ 13
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i zostaje następnie
dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Akcjonariusz moŜe być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę
pełnomocników.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba Ŝe
co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik moŜe udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeŜeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz moŜe głosować odmiennie z kaŜdej posiadanej akcji.
6. Pełnomocnik moŜe reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niŜ jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza.
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7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów wartościowych
moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na kaŜdym
z rachunków.
8. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną
powinno zawierać dane umoŜliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres
zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu toŜsamości akcjonariusza: numer
dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone
w formie elektronicznej przez akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinno zawierać
dane określone w zdaniu pierwszym oraz dane (jak wyŜej) dotyczące osób, udzielających w
imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.
9. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno
być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia naleŜy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów
toŜsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz nie będący osobą fizyczną).
10. Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej zostaną opublikowane przez Spółkę na
jej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wraz z wzorami
pełnomocnictw Spółka opublikuje szczegółowe zasady identyfikacji akcjonariusza udzielającego
pełnomocnictwa i jego pełnomocnika oraz wykaz i formę dokumentów obowiązkowo dołączanych
do pełnomocnictwa.
11. Spółka moŜe podjąć inne działania słuŜące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, jeŜeli
pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, gdy uzna to za konieczne – zawsze
jednak przy uwzględnieniu zasady, Ŝe działania te powinny być proporcjonalne do celu.
§ 14
1. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
2. JeŜeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek
Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki publicznej lub członek organów lub pracownik
spółki lub spółdzielni zaleŜnej od Spółki, pełnomocnictwo moŜe upowaŜniać do reprezentacji tylko
na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź moŜliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
VI. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
§ 15
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego
wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo
osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad
prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej połowę kapitału zakładowego wyznaczają ci akcjonariusze.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, do zwołana którego sąd rejestrowy upowaŜnił
akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego, wyznacza sąd rejestrowy.
§ 16
1. KaŜdy akcjonariusz, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną dotyczy osoby go
reprezentującej, ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz
zgłosić do protokołu nie więcej niŜ jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złoŜeniu oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest
zamknięta z chwilą ogłoszenia.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury
głosowane są w kolejności alfabetycznej.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza
jego wynik.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał najwyŜszą ilość
głosów.
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§ 17
1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza
sporządzenie i podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego
Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które kaŜdy z nich przedstawia i słuŜących im głosów.
Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłoŜona
podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności jest przygotowywana przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o
listę akcjonariuszy, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności naleŜy:
1) dokonać sprawdzenia toŜsamości akcjonariusza lub pełnomocnika;
2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;
5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) słuŜący do głosowania na
Walnym Zgromadzeniu.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do
Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Na wniosek
akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez
wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo
wyboru jednego członka komisji.
§ 18
1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
1) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;
2) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie porządku
obrad;
3) przeciwdziała naduŜywaniu uprawnień przez niektórych uczestników Walnego Zgromadzenia
w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich akcjonariuszy, a zwłaszcza
akcjonariuszy mniejszościowych;
4) czuwa na rzeczowym przebiegiem obrad;
5) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad;
6) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia;
7) na zasadach określonych w ust. 4 poniŜej, zarządza przerwy w obradach;
8) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisuje wszystkie
dokumenty zawierające wyniki głosowania;
9) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowe, dotyczące
przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,
10) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, Ŝe jego decyzjami nie
mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.
Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest
uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub
zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego
Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie
przekraczające trzydziestu minut, przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeŜeli są one
uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w
toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Zgromadzenia lub ze względu na
konieczność spoŜycia posiłku przez uczestników Zgromadzenia albo ze względów higienicznych.
5. W kaŜdym innym przypadku niŜ wymienione w ust. 4 powyŜej, zarządzenie przerwy w obradach
Walnego Zgromadzenia moŜe być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą
większością dwóch trzecich głosów, z tym Ŝe tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie
dłuŜej niŜ trzydzieści dni.
6. W razie potrzeby Przewodniczący moŜe wybrać osobę, która będzie słuŜyła mu pomocą w
prowadzeniu Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Zgromadzenia. Osobę taką
Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do
protokołu Zgromadzenia.
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7. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.
§ 19
1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez waŜnych i uzasadnionych powodów
rezygnować z pełnionej funkcji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisanie
protokołu walnego Zgromadzenia.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie moŜe powołać z grona uczestników Zgromadzenia komisje, w tym komisję
skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi
inaczej.
2. KaŜdy akcjonariusz (przedstawiciel akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) ma prawo
kandydować do składu komisji oraz zgłosić do protokołu nie więcej niŜ jedną kandydaturę do
składu komisji.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złoŜeniu oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest
zamknięta z chwilą ogłoszenia.
4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Kandydatury
głosowane są w kolejności alfabetycznej.
5. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest udzielenie pomocy Przewodniczącemu Zgromadzenia przy: sprawdzeniu waŜności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
składanych przez uczestników świadectw depozytowych i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia
przez Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i waŜności jego
obrad, nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów, ustalanie wyników
głosowania nad kaŜdą uchwała podejmowaną przez Walne Zgromadzenie i wyników wyborów do
organów Spółki i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna
zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach,
zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.
7. Komisja skrutacyjna moŜe korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców
Spółki.
§ 21
1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia
otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
2. W razie konieczności Przewodniczący moŜe zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie
z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się.
3. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłuŜej niŜ pięć minut. W przypadku duŜej ilości
zgłoszeń Przewodniczący moŜe ograniczyć czas wystąpień.
4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja moŜe być przeprowadzona nad kilkoma punktami
obrad łącznie.
5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością
uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeŜeli moŜe to wyjaśnić lub doprowadzić do
rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od
tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia.
7. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
8. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie juŜ
przemawiał.
§ 22
1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący
Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uwaŜa się wnioski w przedmiocie sposobu
obradowania i głosowania, jeŜeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez
uczestników Walnego Zgromadzenia. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w
szczególności wnioski odnoszące się do:
1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) zamknięcia listy mówców;
3) ograniczenia czasu wypowiedzi,
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3.

4.

5.

6.

4) sposobu prowadzenia obrad,
5) zarządzenia przerwy w obradach,
6) kolejności uchwalania wniosków.
Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi
w toku obrad walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi
powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach
formalnych i porządkowych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za wnioskiem i drugi
przeciw wnioskowi – chyba Ŝe Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie
formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością
głosów.
We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie moŜe być zarządzone przez
Przewodniczącego Zgromadzenia, jeŜeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to
glosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który został
zgłoszony w toku obrad.
Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są
wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeŜeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem
obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się
do protokołu tylko w przypadku wyraźnego Ŝądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one
przebiegu obrad lub Spółki albo organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie
chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.

§ 23
Walne Zgromadzenie moŜe podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w
szczególności w sytuacji, gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, Ŝe
podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe.
§ 24
1. KaŜdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w kaŜdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident udzielają, w ramach swoich
kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie
odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące
Spółki.
3. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez członków Zarządu na pytania uczestników Walnego
Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iŜ Spółka publiczna wykonuje
swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie
papierami wartościowymi oraz Ŝe udzielanie niektórych informacji nie moŜe być dokonywane z
naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków
Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeŜeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej Spółki w miejscu wydzielonym i przeznaczonym na zadawanie pytań przez
akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
§ 25
1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby
otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach
Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w
szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeŜeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę
przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozwaŜanych sprawach. Osoby takie mogą
być takŜe zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części
obrad Zgromadzenia.
VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ, GŁOSOWANIE
§ 26
1. JeŜeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Zgromadzenie jest
waŜne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
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2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut
lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.
3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
4. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niŜ połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy
obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem
uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
5. Po otrzymaniu wyników głosowania, przewodniczący Zgromadzenia podaje liczbę głosów
oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie
stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
§ 27
1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o
Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez
Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad.
3. JeŜeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do
ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
4. Zarząd, akcjonariusz wskazany w ust. 2, lub przewodniczący Zgromadzenia powinni formułować
projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby kaŜdy kto nie zgadza się z meritum
rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał moŜliwość jej zaskarŜenia.
5. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez przewodniczącego
Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
6. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa, tj. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak równieŜ w
sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się takŜe na Ŝądanie chociaŜby jednego
akcjonariusza obecnego bądź reprezentowanego na Zgromadzeniu.
7. Dopuszcza się głosowanie przy zastosowaniu elektronicznych technik obliczania głosów.
8. W przypadku głosowania z zastosowaniem elektronicznych technik obliczania głosów Komisja
Skrutacyjna czuwa nad przebiegiem głosowania i zatwierdza protokoły głosowania i przekazuje je
Przewodniczącemu.
9. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy
zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy takŜe osób, które występują na
Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli akcjonariuszy.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się moŜliwość zwięzłego uzasadnienia
sprzeciwu.
VIII. Dokumentowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia
§ 30
1. Protokół z przebiegu Walnego zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności, pełnomocnictwa w oryginale oraz pisemne oświadczenia
składane w czasie przebiegu obrad przez uczestników Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz, Ŝądając odpisu aktu notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, pokrywa koszty
jego sporządzenia.
4. Przewodniczący moŜe zarządzić dodatkowe dokumentowanie przebiegu obrad, wyznaczając w
tym celu protokolanta, którym moŜe być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.
5. W protokole pozanotarialnym mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu
sporządzonego przez notariusza, w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i
formalnych, przebieg dyskusji, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Członków Zarządu lub
Rady Nadzorczej oraz ekspertów lub biegłego rewidenta.
IX. Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej.
§ 31
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
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2. Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej mogą być osoby fizyczne, będące akcjonariuszami,
jak równieŜ osoby spoza grona akcjonariuszy, dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej, posiadające naleŜyte wykształcenie, doświadczenie
zawodowe oraz osoby, które są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, aby właściwie
wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
3. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez uczestników Walnego
Zgromadzenia.
4. Osoby będące kandydatami na Członków Rady Nadzorczej powinny być obecne na Walnym
Zgromadzeniu lub złoŜyć oświadczenie wyraŜające zgodę na kandydowanie na Członka Rady
Nadzorczej.
5. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie tajnego głosowania
nad kaŜdym kandydatem oddzielnie w kolejności zgłoszenia.
6. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
§ 32
1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór
Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w
tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umoŜliwiającym umieszczenie
go w porządku obrad Zgromadzenia.
2. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami i w normalnym trybie, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego
większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie
obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do
utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
4. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje
przewodniczący Zgromadzenia.
5. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące
na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych
na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem
wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady
Nadzorczej. W razie utworzenia grupy przewodniczący Zgromadzenia lub członkowie komisji
skrutacyjnej, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę akcjonariuszy tworzących
grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista
zawiera nazwiska lub nazwy (firm) akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis
akcjonariuszy.
6. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie
Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy
wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umoŜliwiające przeprowadzenie
głosowania w oddzielnych grupach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa
oraz postanowienia Statutu.
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia naleŜy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę
administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmiany Regulaminu Zarząd, w terminie 14 dni od uchwały Walnego Zgromadzenia,
zobowiązany jest sporządzić tekst jednolity Regulaminu.
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