
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 27/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. 

z dnia 29 czerwca 2022r. 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA 

(tekst jednolity na dzień 29 czerwca 2022 r.) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Walne Zgromadzenie spółki PKP CARGO S.A., zwanej dalej „Spółką", działa na zasadach 

określonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego 

Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne 
Zgromadzenie. 

3. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

II. ZWOŁYWANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA 

§2 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek 

handlowych. 

2. Organizację Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd bez względu na to, jaki podmiot zwołał 

Walne Zgromadzenie. Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Walnego 

Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków 

technicznych (w tym głosowania), zapewnienia obecności notariusza oraz ekspertów. 

3. Zarząd może powierzyć organizację obrad oraz obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia 

podmiotowi zajmującemu się taką działalnością zawodowo, w szczególności w zakresie 

rejestracji i liczenia głosów, a także przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 

4. Zarząd wyznacza lub powoduje wyznaczenie przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 
jednej lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne 
Zgromadzenie. Osoby wyznaczone do rejestracji akcjonariuszy powinny być łatwe do 
zidentyfikowania przez akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie. 

III. UCZESTNICY WALNEGO ZGROMADZENIA 

§3 

1. Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia ustala się 

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki. 

2. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą również członkowie Rady Nadzorczej oraz 

Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane 

w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

3. W obradach mogą uczestniczyć również z prawem do zabierania głosu: zaproszeni przez 

podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie eksperci, jak również kandydaci na członków 

Zarządu,   kandydaci   na   członków   Rady   Nadzorczej   oraz   notariusze   sporządzający   

protokół z Walnego Zgromadzenia. 

4. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem jego obrad są sprawy finansowe 

Spółki. 
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5. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest zdaniem Zarządu uzasadniony. Osoby 

takie mają prawo do zabierania głosu. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 3, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o możliwości 

uczestnictwa innych osób niż akcjonariusze, w szczególności doradców i ekspertów 

akcjonariuszy, tłumaczy i osób  zapewniających  obsługę  techniczną  Walnego  Zgromadzenia,  

a także przedstawicieli mediów. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 11 ust. 2, osoby te nie mają 

prawa do zabierania głosu, chyba że zostaną o to poproszone przez Przewodniczącego. 

Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom wymienionym w niniejszym 

ustępie, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes Spółki, obecność tych osób zakłóca 

przebieg obrad albo jeżeli akcjonariusz złoży stosowny wniosek o nakazanie opuszczenia sali. 

7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na 

potrzeby Spółki, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zdecyduje inaczej. 

§4 

1. Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące 

pełnomocnika stosuje się odpowiednio do innego przedstawiciela. 

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

§5 

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji 

akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji 

akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. 

2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać 

prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce 

osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty: 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - oryginał lub kopię dowodu 

osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego 

urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; 

b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - oryginał lub kopię 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich 

złożenia   oraz   prawo   jego   przedstawiciela   lub   przedstawicieli,   którzy   stawili   się  

w imieniu takiego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, 

wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających 

identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania 

akcjonariusza. 

3. W przypadku udzielenia przez  akcjonariusza  pełnomocnictwa  do  uczestniczenia  w  obradach  

i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji 

akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub 

osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty: 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - oryginał lub kopia dowodu 

osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego 

urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; 

b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - oryginał lub kopia 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

istnienie takiego akcjonariusza wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich 

złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w 

imieniu takiego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, 

wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających 
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identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania 

akcjonariusza; 

c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginał lub kopia dowodu 

osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego 

urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; 

d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - oryginał lub kopia 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

istnienie takiego pełnomocnika wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich 

złożenia   oraz   prawo   jego   przedstawiciela   lub   przedstawicieli,   którzy   stawili   się  

w imieniu takiego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, 

wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających 

identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania 

pełnomocnika. 

4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone 

odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa 

w ust. 2 lit. b), 3 lit. b) oraz 3 lit. d) powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów 

potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed 

dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub 

przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do 

jego reprezentowania. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w 

niniejszym § 5, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji 

akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania 

oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub 

inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia 

Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii. W razie ich nieprzedstawienia lub nieumożliwienia 

sporządzenia i zachowania ich kopii, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może nie 

zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

6. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 5 (lub w innych miejscach 

niniejszego Regulaminu), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone 

odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

7. Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym 

Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, Spółka lub osoba (osoby) 

wyznaczona przez Spółkę do przeprowadzenia rejestracji akcjonariuszy, może domagać się 

dowodu, że dany warunek został spełniony. 

8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą 

elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: zarząd.wz@pkp-cargo.eu, najpóźniej do godziny 

23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybienie terminowi 

zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na 

przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać 

skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego 

Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Zarząd ma 

prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących 

identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. 

Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie 

telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje 

się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia 

niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. 

Spółka  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy  w  wypełnieniu  dokumentu  pełnomocnictwa  

i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym 
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Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej 

do rejestracji akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których 

mowa powyżej. Postanowienia ust. 4-7 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do 

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

9.           Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego 

akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza 

potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali 

obrad złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odbiera 

kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które 

przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną 
Walnego Zgromadzenia. 

§6 

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w 

ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa 

swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok 

podpisu godzinę i minutę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego 

systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady powinien także 

zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia 
głosów. 

§7 

1. W sytuacji określonej w art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu sprawdzenia listy 

obecności uczestników Walnego Zgromadzenia powołuje się trzyosobową komisję. 

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego z członków komisji. Po złożeniu wniosku przez 

akcjonariuszy  Przewodniczący  bezzwłocznie  ustala  kandydatów  i  przeprowadza  
głosowanie (§ 9 ust. 4-8 Regulaminu stosuje się odpowiednio). 

2. Komisja przedstawia swoje stanowisko odnośnie sprawdzenia listy obecności 
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 

§8 

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest zapewniony również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, jeżeli taka możliwość została wskazana w ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia. 

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jeżeli  akcjonariusz  zgłosił  Zarządowi  chęć  udziału  

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, 

akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób 

informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia 

tych informacji Zarząd określa i udostępnia informację na ten temat na stronie internetowej 

Spółki. 

3. Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i udostępnia je na stronie internetowej 

Spółki. Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać bezpieczeństwo, stabilność i niezawodność 

transmisji, jak również gwarantować poprawność zliczania oddanych w ten sposób głosów. 

4.      Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak 

ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki. 

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA 

§9 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony przez 

Zarząd na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki. 
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2. Jeżeli przed wyznaczoną godziną otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd nie wyznaczy 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, stosuje się art. 409 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. 

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie inna niż Przewodniczący jest uprawniona do 

podejmowania  decyzji  porządkowych  mających  na celu  otwarcie  Walnego  Zgromadzenia  

i wybór Przewodniczącego. Osoba taka doprowadza do niezwłocznego wyboru 

Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć 

merytorycznych lub formalnych. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, kandydatury na stanowisko Przewodniczącego zgłaszają 

spośród uczestników Zgromadzenia: osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub którykolwiek 

z akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda z tych osób może 

zgłosić wyłącznie jednego kandydata na stanowisko Przewodniczącego. 

5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia sporządzenie listy kandydatów na 

Przewodniczącego. Osoby, które zostały zgłoszone jako kandydaci na Przewodniczącego są 

wpisywani na listę kandydatów po odebraniu przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie 
ustnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. 

6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością 

głosów oddanych w głosowaniu tajnym. 

7. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez 

głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej. 

8. Z uwzględnieniem ust. 6 powyżej, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje 

kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów 

otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. 

9. Przewodniczący przewodniczy obradom, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego 

Zgromadzenia,  jego  zdolność  do  podejmowania  uchwał  oraz  przedstawia  porządek  obrad  

i stwierdza jego wyczerpanie. 

§10 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący i czuwa nad jego sprawnym 

przebiegiem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przewodniczący może rozstrzygać sprawy 

porządkowe. Bez zgody Walnego Zgromadzenia nie może usuwać i zmieniać kolejności spraw 
zamieszczonych w przyjętym porządku obrad. 

2. Przewodniczący jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. 
3. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów 

wszystkich akcjonariuszy, m.in. poprzez udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów 

uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz zarządzanie i przeprowadzanie głosowań. 

Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego 

Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 

4.          Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy 

porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego 

Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przez krótką przerwę w obradach 

Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę, która nie powinna trwać dłużej niż godzinę, 

dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą dokonania ostatecznej redakcji treści 
uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub powielenia materiałów dla akcjonariuszy. 

§11 

1. Po wywołaniu każdej kolejnej sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący omawia daną 

sprawę, w szczególności przedstawia projekt uchwały proponowanej do przyjęcia przez Walne 

Zgromadzenie, po czym otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się 

mówców. Przewodniczący może zarządzić, by dyskusja była przeprowadzona nad kilkoma 

punktami porządku obrad łącznie. 

2. Prawo do zabierania głosu poza kolejnością zgłoszeń posiadają członkowie Zarządu, Rady 

Nadzorczej oraz powołani eksperci poproszeni przez członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub 
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Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zajęcie stanowiska w określonej sprawie będącej 

przedmiotem dyskusji. 

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie 

formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. 

4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń przez mówców na piśmie z podaniem 

imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem akcjonariusza, 

również imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) akcjonariusza. 

5. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach 

dyskusji, w tym na zadanie pytania oraz replikę. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta Spółki 

albo eksperta, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

6. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w omawianej 

sprawie. 

7. Po wcześniejszym upomnieniu Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim 

wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne 

Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza 

przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

8. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika Walnego Zgromadzenia 

uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający obrady. 

9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. Po zamknięciu dyskusji nie jest możliwe 

ponowne jej otwarcie, chyba że Przewodniczący z ważnych powodów postanowi inaczej. 

§12 

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad powinny 

zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni robocze przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

2. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady 

Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury powinny zostać 

zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed 

Walnym Zgromadzeniem. 

3. Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do 

wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez 

Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez akcjonariusza. Propozycje 

można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu. W propozycji 

należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza 

reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela. 

4. Porządek głosowania ustala Przewodniczący, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się 

poprawki do projektu uchwały (przy czym jeszcze wcześniej powinny być głosowane poprawki, 

które rozstrzygają o innych wnioskach co do poprawek), a następnie głosuje się nad projektem 

uchwały z przyjętymi wcześniej poprawkami. 

5. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt 

uchwały został wydrukowany lub był udostępniony na stronie internetowej Spółki i jest nadal 

dostępny dla każdego obecnego akcjonariusza, a żaden akcjonariusz nie domaga się jego 

odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały 

odwołując się do wydrukowanej lub udostępnionej treści. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku zarządzania głosowania 

przy wyborach, jeżeli zgłoszono więcej kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia, wyboru 

dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.  

Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, mandat (mandaty) zostaje obsadzony 

przez kandydata (zostają obsadzone przez kandydatów), który otrzymał największą (którzy 
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otrzymali kolejno największą) liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma 

taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. 

7. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący albo osoba wskazana przez niego podaje do 

wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia wyniki głosowania. 

8. Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku 

obrad. 

V. KOMISJA SKRUTACYJNA 

§13 

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie trzech osób. 

2. W razie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmuje ona działania pomocnicze związane 
z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, w szczególności 
nadzoruje działanie urządzeń liczących głosy lub samodzielnie dokonuje ich zliczenia, jak 
również ustala wyniki głosowania i przekazuje je Przewodniczącemu. 

3. Wybór  członków  Komisji  Skrutacyjnej  odbywa  się  odpowiednio  na  zasadach  określonych  

w § 9 ust. 4-8 Regulaminu. 

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może postanowić o odstąpieniu od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej, jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia korzysta się z elektronicznego systemu 

liczenia głosów. 

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

§14 

W  przypadku  gdyby  jakiekolwiek  postanowienie  niniejszego  Regulaminu  okazało  się  nieważne  lub 
nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. 


