
 
REGULAMIN 

WALNEGO ZGROMADZENIA 
Midas Spółka Akcyjna 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnego 

Zgromadzenia spółki Midas S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: 
Spółką. --------------------------------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane oraz obraduje według zasad 
ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych (KSH), Statucie Spółki, 
niniejszym regulaminie oraz odrębnych przepisach. ---------------------  

3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego 
Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności 
podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie.  ----------------------  

4. Spółka może zapewnić możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:  

1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia 

przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu 
osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego 

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

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 2 Wymogi formalne 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 6 

(szóstego) miesiąca po upływie każdego roku obrotowego.  -------------  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej 
inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza 

lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 1/20 (jedną 
dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki, niezwłocznie od 
zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien 

określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego porządku obrad. ------------------------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. --------------------------  

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli 
zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 

dwóch (2) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę 
Nadzorczą.  ---------------------------------------------------------------------  

5. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później 



niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 
może zostać złożone na piśmie (wysłane na adres Spółki) lub jako 
dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres 

poczty elektronicznej Spółki: wz@midasnfi.pl. Zarząd jest obowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w 

porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.  ------------  
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (wysłane na adres spółki) lub 
jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na 

adres poczty elektronicznej Spółki: wz@midasnfi.pl, 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. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał 

muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o 
prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy 
Spółki. ---------------------------------------------------------------------------  

7. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------  
8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

spraw w porządku obrad, przedstawione przez uprawnione osoby, może 

być odrzucone jedynie wtedy, gdy jest to poparte uzasadnionymi 
przyczynami oraz szczegółowo uzasadnione. Jeżeli wniosek dotyczy 
umieszczenia w porządku obrad wyboru członków Rady Nadzorczej 

zgodnie z art. 385 § 3 KSH, nie może on być odrzucony w żadnym 
przypadku. ---------------------------------------------------------------------  

9. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub 
Walne Zgromadzenie, w którego porządku na taki wniosek umieszczono 
określone sprawy, może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawców. W 

innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego 
odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście 

bezprzedmiotowe.  -------------------------------------------------------------  
10. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia 

następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak 

najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz 
zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie 
po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, 

ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. 
Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może 

nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Walne 
Zgromadzenie powinno odbyć się, chyba że z okoliczności wynika, że jest 
to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo 

zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego 
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Zgromadzenia. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia 
następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki 

wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa. 
Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie 
organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie. --------------  

 
§ 3 Strona internetowa i komunikacja ze Spółką 

1. Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej, od dnia zwołania 

Walnego Zgromadzenia, co najmniej informacje określone w art. 402³ 
KSH, a także w sytuacji udostępnienia Spółce uzasadnienia kandydatur 

zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami 
zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz 
podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. ------------------------------  

2. Spółka udostępnia dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu 
Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się 
podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed 

terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ogłoszeniu o 
Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, że informacje określone w art. 
402³ KSH są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia 

zwołania Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych do 
przyjęcia przez Walne Zgromadzenie przez Zarząd oraz inną 

dokumentację przygotowaną przez Zarząd, które mają być przedstawione 
Walnemu Zgromadzeniu, powinny być przedstawiane Akcjonariuszom 
przed Walnym Zgromadzeniem bezzwłocznie po ich przygotowaniu wraz z 

uzasadnieniem Zarządu, oraz opinią Rady Nadzorczej na stronie 
internetowej Spółki. -----------------------------------------------------------  

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki, akcjonariusze Spółki 

komunikują się ze Spółką, w szczególności przesyłają wnioski, żądania i 
pytania. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zamieszczone są 

na stronie internetowej Spółki. ----------------------------------------------  
4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki, akcjonariusze w 

szczególności zawiadamiają Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej 

pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego 
odwołaniu. ----------------------------------------------------------------------  

5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić 
Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna 

weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem 
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz 
przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan 

dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego 
zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego 

pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo 
przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest 

zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty w języku 



obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres e-mailowy 
oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem 
których Spółka będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego 

pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym 
ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego 
ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy 

sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów 

służących jego identyfikacji. -------------------------------------------------  
6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do 

zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. 

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania 
wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec 
Spółki. ---------------------------------------------------------------------------  

7. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji 
akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących 

mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. -----  

8. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza 
pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. 

 -----------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 4 Lista akcjonariuszy 

1.  Lista akcjonariuszy uprawnionych uczestnictwa w Zgromadzeniu stanowi 
spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie 
uczestnictwo w Zgromadzeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa, 

zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów 
uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz 

liczbę głosów.  ------------------------------------------------------------------  
2.  Lista, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje wyłożona do wglądu w 

siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio poprzedzające 

Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 oraz w miejscu i w czasie 
obrad Walnego Zgromadzenia.  ----------------------------------------------  

3.  Akcjonariusz może żądać od Zarządu przesłania mu Listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 
być wysłana.  -------------------------------------------------------------------  

4.  Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, a także inne żądania lub 
wnioski bądź zgłoszenia, które uzależnione są od stanu posiadania 
określonego pakietu akcji, akcjonariusz zgłasza Spółce, załączając do 

żądania kserokopię lub skan w formie PDF, zaświadczenia podmiotu lub 
podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów 

wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem 
Spółki.  --------------------------------------------------------------------------  

 

III. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA 



§ 5 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo 

Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo 
osoba wyznaczona przez Zarząd.  -------------------------------------------  

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie 

decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.  -----------------  
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do 

niezwłocznego wyboru przewodniczącego spośród osób uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (akcjonariuszy, ich 
pełnomocników i przedstawicieli), powstrzymując się od jakichkolwiek 

innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.  -----------------  
4. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

uprawnione są osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym 

Zgromadzeniu. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.  
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu 

tajnym. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana 

osoba, na której kandydaturę oddano największą liczbę głosów. ------  
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami 
Zgromadzenia Przewodniczącemu. -----------------------------------------  

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych 

powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. ---------------------------  
8. Walne Zgromadzenie może wybrać zastępcę Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, na zasadach przewidzianych dla wyboru 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------  

 

§ 6 Kompetencje Przewodniczącego 
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z 

ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz 
poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 

Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu 
uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać 
respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.  -----------------  

2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w 
szczególności:  -----------------------------------------------------------------  

a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,  ------  
b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,  -------------------------  
c. udzielanie głosu,  -----------------------------------------------------------  

d. zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem 
oraz ogłaszanie jego  wyników,  ------------------------------------------  

e. zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku 

obrad,-------------------------------------------------------------------------  
f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,  --  

g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,  ---------------------------  
h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.  ---------------------------  

3. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zarządzać krótkie 

przerwy porządkowe w obradach w taki sposób, żeby obrady 



Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia, i żeby nie 
utrudniały akcjonariuszom wykonywania ich praw.  --------------------  

 
§ 7 Lista obecności 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze zarządza 

sporządzenie listy obecności i podpisuje listę obecności zawierającą spis 
uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, 
jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. W 

przypadku osób wymienionych w § 9, zasady dotyczące wyszczególnienia 
liczby akcji i przysługujących głosów nie stosuje się. --------------------  

2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:  --------------------------------  
a. sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu,  ---------------------------------------------------  

b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na 
podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego 
dokumentu,  -----------------------------------------------------------------  

c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do 
reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W 

przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu 

zawiadomienia, --------------------------------------------------------------  
d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście 

obecności,  -------------------------------------------------------------------  
e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednie 

dokumenty służący do głosowania.  -------------------------------------  

3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego 
Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę 
obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego 

oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego 
głosowania.  --------------------------------------------------------------------  

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone 
zastrzeżenia dotyczące listy obecności. ------------------------------------  

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami KSH. Powyższych ustaleń Przewodniczący 

dokonuje na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów 
związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po 
wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez 

osoby uprawnione do głosowania. Przewodniczący stwierdza obecność na 
sali notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia. 
Następnie przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji 

Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------  
 

§ 8 Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki 
1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Do wyboru 

członków Komisji stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla 

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------  



2. Komisja Skrutacyjna składa się z maksymalnie 3 osób wybieranych przez 
Walne Zgromadzenie.  --------------------------------------------------------  

3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzanie wyników głosowania i 
przekazywanie ich Przewodniczącemu. ------------------------------------  

4. Komisja Skrutacyjna może badać również wyniki głosowania, które 
odbyły się przed jej ukonstytuowaniem. -----------------------------------  

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań 

Komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. 

Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie 
Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.
 -----------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 9 Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych 

osób 

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym 
Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.  ---------------------  

2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o 
terminach Walnych Zgromadzeń.  ------------------------------------------  

3. Na zaproszenie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie inaczej nie postanowi, 

mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, 
w szczególności przedstawiciele mediów, biegli rewidenci i eksperci, jeżeli 

udział ekspertów będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia 
uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. 
 -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz 
Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Walnego 

Zgromadzenia, co nie odbiera Walnemu Zgromadzeniu podjęcia 
ostatecznej decyzji co do udziału tych osób w obradach Zgromadzenia.
 -----------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 10 Przebieg obrad 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad 

przyjęciem porządku obrad. -------------------------------------------------  
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjmują zaproponowany porządek 

obrad bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad.
 -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

porządkowych, do których należą zwłaszcza:  ----------------------------  
a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami (z 

zastrzeżeniem § 9), ---------------------------------------------------------  
b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw 

przewidzianych w porządku obrad,  -------------------------------------  

d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,  ------------------------  
e. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,  ------------------  
f. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,  -----------------------  

g. zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad,  ---------------  



h. kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku 
obrad.-------------------------------------------------------------------------  

4.  Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać 
na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.  -------------------------  

5. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy 

Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.  ---------------------  
6.  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z 

tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni 

uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.  -----  
7.  Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki 

powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla 
rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać 
uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 

Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia 
powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki 
informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z 

przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielanie szeregu informacji 
nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych 

przepisów. Udzielanie i odmowa udzielenia informacji przez Zarząd 
następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 KSH. -----------  

 

§ 11 Dyskusja 
1.  Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w 

zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.  -----------  
2. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad, w zależności od jej 

tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał 

jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie 
dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i 
ekspertów.  ---------------------------------------------------------------------  

3. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu 
będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas 

wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.  ---------------  
4.  Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym 

głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać 

głos.  -----------------------------------------------------------------------------  
5. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek 

obrad.  ---------------------------------------------------------------------------  
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.  ----------------------  
7. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje 

prawo odwołania się do Zgromadzenia.  -----------------------------------  
 

§ 12 Uchwały 

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w 
ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd i zamieszcza na stronie 

internetowej Spółki.  ----------------------------------------------------------  
2. Projekty uchwał mające być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz 

ze stosownymi dokumentami oraz opinią Rady Nadzorczej – w przypadku, 

gdy Zarząd wystąpił o taką opinię lub wymóg wydania takiej opinii 



wynika z innych regulacji wiążących dla Spółki – powinny być 
udostępnione przez Zarząd na stronie internetowej Spółki od dnia 

zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz w siedzibie Spółki wszystkim 
akcjonariuszom, tak aby akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z 
nimi i ich oceny.  --------------------------------------------------------------  

3. Projekty uchwał sporządzone przez akcjonariuszy powinny być 
niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki z podaniem daty 
ich otrzymania i danymi akcjonariusza, który dany projekt uchwały 

przygotował.  -------------------------------------------------------------------  
4. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza powinna wydać opinie o projektach 

uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.   
5. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia 

proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków 

obowiązany jest Przewodniczący.  -------------------------------------------  
6. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk 

Przewodniczącego.  ------------------------------------------------------------  

7. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie 
uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że 

Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną o treści przeciwnej do wniosku 
poddanego pod głosowanie.  -------------------------------------------------  

8. Zarząd i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować 

uchwały w taki sposób, by każda osoba, która nie zgadza się z decyzją 
będącą przedmiotem uchwały, miała możliwość jej zaskarżenia, pod 

warunkiem, że osoba ta jest do tego uprawniona.  -----------------------  
9. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość 

zwięzłego przedstawienia powodów swojego sprzeciwu. Przewodniczący 

powinien zadbać, aby sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza. 
 -----------------------------------------------------------------------------------  

10. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo 

uchylić. --------------------------------------------------------------------------  
11. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 -----------------------------------------------------------------------------------  

12. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji 

zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego 
Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku 

obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.  
 

§ 13 Głosowanie 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę 
obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy KSH lub 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. -----------------------------  

2. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. ------------------------  
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane względną większością 

głosów, tj. gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba 
głosów oddanych przeciwko uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i 
wstrzymujących się, jeżeli Statut Spółki lub KSH nie stanowią inaczej.

 -----------------------------------------------------------------------------------  



4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy 
umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy 

przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad 
bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku 
obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości ¾ (trzech 

czwartych) głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym 
Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego 
punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z 

porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy. ------------------  
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 6. -------  

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy 
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub 
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 

sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. ---------------------  

7. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają 
w jawnym głosowaniu. --------------------------------------------------------  

8. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych 
środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych.
 -----------------------------------------------------------------------------------  

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i 
stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została 

podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. ------  
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść podjętej uchwały.

 -----------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 14 Wybory Rady Nadzorczej 

1. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej, 

powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami 
zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym 

Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego 
Zgromadzenia lub podjęciem uchwały z należytym rozeznaniem. 
Informacje otrzymane od Akcjonariuszy przed odbyciem się Walnego 

Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym 
Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym 

Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które 
mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem 
obowiązku zamieszczania tego rodzaju informacji na stronie internetowej 

Spółki zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 3 i 4 KSH. Akcjonariusz, zgłaszający w 
trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, kandydatów na członków 
Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu 

zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i 
publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym 

jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w 
Radzie Nadzorczej.  ------------------------------------------------------------  

2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie 

na wniosek Przewodniczącego lub innego uprawnionego, o ile nie zostało 



to ujęte w porządku obrad, każdorazowo ustala liczbę członków Rady. 
 -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy 
uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na członków Rady 
Nadzorczej, zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. 

Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata na 
członka Rady Nadzorczej, w którym wyraża zgodę na kandydowanie do 
Rady Nadzorczej oraz oświadczenie, że wyraża on zgodę na przetwarzanie 

i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym 
jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w 

Radzie Nadzorczej, chyba że zgłoszenie kandydatury i oświadczenie takie 
zostało już złożone i udostępnione w trybie określonym w ust. 1 powyżej. 
 -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza 
Przewodniczący w porządku alfabetycznym.  -----------------------------  

5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na 

każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.  ---------  
6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, 

którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby 
członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 2 
niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej 

podejmowane są względną większością głosów.---------------------------------
---------------------------------------------------------- 

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia 
w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania 
wymaganej względnej większości głosów, Przewodniczący zarządza 

głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która 
przy zachowaniu wymogu względnej większości głosów otrzymała 
największą liczbę głosów "za".  ----------------------------------------------  

8. W przypadku umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 
tworzone są grupy akcjonariuszy. ------------------------------------------  

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji 

potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się, dzieląc 
liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 

stanowisk w Radzie Nadzorczej. ---------------------------------------------  
10. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. -----------------------  
11. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby stanowisk w Radzie 

Nadzorczej. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady 
Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza 
minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 9. --------------------------  

12. Grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru członków 
Rady Nadzorczej.  --------------------------------------------------------------  

13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie 
poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla 
poszczególnych grup.  --------------------------------------------------------  



14. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę 
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 9, obsadza się w drodze 

głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy 
nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -------------------------------  

 
§ 15 Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenia może zarządzić przerwy w obradach większością 2/3 

(dwóch trzecich) głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 
trzydzieści dni. ---------------------------------------------------------------------  

 
§ 16 Protokoły 

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu 

notarialnego. -------------------------------------------------------------------  
2. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać w szczególności:  ----  

a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,  ----------------  

b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,  ---------------------------  
c) treść podjętych uchwał,  ---------------------------------------------------  

d) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy nad daną uchwałą,  ----  
e) procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy nad daną 

uchwałą w kapitale zakładowym,  ---------------------------------------  

f) łączną liczbę ważnych głosów oddanych podczas głosowania nad daną 
uchwałą,  --------------------------------------------------------------------  

g) liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",  -----------------  
h) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,  ---------------------------------  
i) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie czy tajnie.  -----  

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników 
Walnego Zgromadzenia oraz ewentualne pisemne oświadczenia 
akcjonariuszy złożone na Walnym Zgromadzeniu, a także dowody 

zwołania Walnego Zgromadzenia, w szczególności podpisany przez 
członków Zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji wydruk 

potwierdzenia złożenia raportu bieżącego w tej sprawie wraz z jego 
treścią.---------------------------------------------------------------------------------
---------- 

4. Na prośbę uczestnika Walnego Zgromadzenia jego oświadczenie będzie 
wpisane do protokołu.  -------------------------------------------------------  

5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 
z pełnomocnictwami udzielonymi w formie pisemnej lub wydrukami 
pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej Zarząd dołącza do 

księgi protokołów.  ------------------------------------------------------------  
6. Wydając akcjonariuszowi wypis notarialnego protokołu Walnego 

Zgromadzenia, Spółka może żądać od tego akcjonariusza pokrycia 

kosztów jego sporządzenia.  --------------------------------------------------  
7. Na wniosek Zarządu, przebieg Walnego Zgromadzenia lub jego część może 

być dodatkowo zaprotokołowana z użyciem nośników audio lub wideo. 
Środki zawierające takie nagrania powinny być przechowywane przez 
Zarząd i nie powinny być kopiowane. Nagrania takie mogą być utworzone 

jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Każdy mówca może żądać, by 



jego mowa lub wizerunek nagrane w taki sposób nie były publikowane 
ani rozpowszechniane, z tym jednak zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie 

dotyczy Walnych Zgromadzeń, o których mowa w § 1 ust 4 powyżej.   
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.  ----------------------------------------  

2. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka 
ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym 

przepisem § 12 ust 3.  --------------------------------------------------------  
3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do 

zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.  ---------------------------  

4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego 
regulaminu. --------------------------------------------------------------------  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy KSH oraz postanowienia Statutu Spółki. W razie 
sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami regulacji, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, przepisy tych regulacji mają 
znaczenie rozstrzygające. -----------------------------------------------------  

§ 18 

W przypadku zmiany powyższego Regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie 
począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.  --------------------------  

 


