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Grupa KĘTY Spółka Akcyjna 

 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Regulamin wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu stanowi 

podstawę prawną funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa  

a) Akcjonariuszu – rozumie się przez to osobę uprawnioną z tytułu posiadanych akcji 

Spółki do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa; 

b) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 

roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.); 

c) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki; 

d) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia; 

e) Spółce – rozumie się przez to spółkę Grupa KĘTY Spółka Akcyjna; 

f) Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki; 

g) Uczestniku – rozumie się przez to Akcjonariusza biorącego udział w Walnym 

Zgromadzeniu lub jego reprezentanta albo pełnomocnika dopuszczonego do udziału w 

Walnym Zgromadzeniu; 

h) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki; 

i) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki; 

 

§ 4 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwołanie, przygotowanie, a także obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w trybie i 

na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie. 

3. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób 

umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu Spółka 

dokłada również starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub 

zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach 

oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

§ 5 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Uprawnienie takie przysługuje również Radzie Nadzorczej, 

jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Uprawnienie takie przysługuje także 

Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

 

 



3 
 

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu 

§ 6 

1. W Walnym Zgromadzenia mogą brać udział Akcjonariusze, którzy uzyskali ten status 

najpóźniej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.  

2. W Walnym Zgromadzeniu oprócz Uczestników mają prawo uczestniczenia również:  

a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;  

b) biegły rewident Spółki;  

c) inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub Zarząd, chyba 

że na wniosek Uczestnika zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw 

ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów postanowi 

inaczej. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu, 

po uprzednim zgłoszeniu Zarządowi takiego zamiaru. 

3. Uczestnicy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, o ile wynika to z ogłoszenia o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia. Określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu dokonuje Zarząd.  

4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, 

w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w 

czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw 

będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje 

uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne 

istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym 

podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia 

dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami 

wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku. 

 

§ 7 

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocników.  

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

głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o 

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez 

Akcjonariusza co najmniej na pięć dni przez terminem Walnego Zgromadzenia na adres 

poczty elektronicznej wskazany każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia.  

3. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich podczas Walnego Zgromadzenia musi być udzielone przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Akcjonariusza.  

4. Pełnomocnikiem Akcjonariusza może być członek Zarządu lub pracownik Spółki, przy 

czym w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na 

jednym Walnym Zgromadzeniu.  

 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia 

§ 8 

1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona zgodnie z postanowieniami Statutu.  

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, 

niezbędne do rozpoczęcia obrad. 

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie 

protokołował przebieg Walnego Zgromadzenia.  
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Wybór oraz zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzania 

§ 9 

1. Otwierający Walne Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia spośród Uczestników. 

2. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na funkcję 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną 

zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.  

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym 

poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna. Przewodniczącym zostaje osoba, 

na którą oddano największą liczbę głosów. 

4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów, 

otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające, w którym udział 

biorą kandydaci, którzy uzyskali równą najwyższą liczbę głosów. Przewodniczącym zostaje 

osoba, na którą w głosowaniu uzupełniającym oddano największą liczbę głosów. 

5. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzanie, osoba otwierająca 

Walne Zgromadzenie przekazuje kierowanie Walnym Zgromadzeniem Przewodniczącemu 

Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 10 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejmuje od 

osoby otwierającej Walne Zgromadzenie kierownictwo, a także:  

a) sprawdza poprawność sporządzenia listy obecności Walnego Zgromadzenia i w razie 

braku zastrzeżeń podpisuje ją; 

b) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do 

podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie 

przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego 

Zgromadzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych 

wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania;  

c) zarządza przyjęcie porządku obrad;  

d) zarządza głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej, gdy uzna jej powołanie za 

konieczne. 

2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do 

podejmowania uchwał Przewodniczący Walnego Zgromadzania zamyka obrady Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 11 

1. W toku Walnego Zgromadzenia do kompetencji Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia należy w szczególności:  

a) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, 

Statutu i Regulaminu;  

b) udzielanie głosu i zadawania pytań Uczestnikom, a także osobom wskazanym w § 6 ust. 

2 Regulaminu; 

c) odbieranie głosu Uczestnikom, a także osobom wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu w 

przypadku, gdy wypowiedź:  

• dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,  

• narusza ustalony porządek obrad,  

• rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje;  

d) zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, 

postanowienia Statutu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje;  
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e) zarządzanie przerw w obradach;  

f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół z Walnego Zgromadzenia;  

g) zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie 

prawidłowości ich przebiegu i wyników;  

h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez Uczestników i w razie 

stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowań w przedmiocie tych wniosków; 

i) wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym; 

j) rozstrzyganie wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu. 

2. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod 

głosowanie. 

3. Przewodniczący może skierować do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie każdą 

sprawę pozostającą w jego kompetencjach.  

4. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.  

 

 

Lista obecności Walnego Zgromadzenia 

§ 12 

1. Uczestnicy przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym 

podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania.  

2. Przedstawiciele oraz pełnomocnicy przed wpisem na listę obecności przedkładają do 

protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika ich zgodne z 

prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu, chyba że 

pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej, a na liście obecności podpisują 

się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.  

3. Uczestnik przed wpisaniem się na listę obecności udostępnia do wglądu dokument 

tożsamości.  

4. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:  

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego Uczestnika,  

b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Uczestnika,  

c) w przypadku przedstawicieli lub pełnomocników Uczestników należy dodatkowo 

wskazać: 

i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Uczestnika, w imieniu którego działa 

przedstawiciel lub pełnomocnik oraz  

ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, 

przedstawiciel ustawowy).  

d) wskazanie, na jakiej podstawie Uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik),  

e) liczbę akcji, którą dysponuje dany Uczestnik, 

f) liczba głosów, która przysługuje danemu Uczestnikowi.  

5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania 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.  

6. Lista obecności podpisywana jest przez Uczestników oraz przez Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia.  

 

Wybór komisji skrutacyjnej 

§ 13 

1. W celu wykonywania czynności związanych z obsługą głosowań Walne Zgromadzenie 

może na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołać komisję skrutacyjną.  
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2. Komisja skrutacyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.  

3. Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których 

kandydatury zostaną zgłoszone wpisywane są na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na 

kandydowanie. 

4. Głosowanie nad wyborem członków komisji skrutacyjnej jest tajne i odbywa się na każdego 

z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się maksymalnie 

trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

5. Komisja skrutacyjna wybiera z własnego grona przewodniczącego komisji skrutacyjnej, 

który kieruje pracami komisji. 

6. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, 

ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu Walnego 

Zgromadzenia.  

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, komisja skrutacyjna 

niezwłocznie powiadamia o tych nieprawidłowościach Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia wraz z wnioskami co do dalszego postępowania. 

8. Wyniki każdego głosowania oraz dokumenty związane z ustalaniem wyników umieszczane 

są w protokole sporządzonym przez komisję skrutacyjną, który niezwłocznie po obliczeniu 

głosów, podpisywany jest przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej oraz 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

 

Obrady 

§ 14 

1. Bez zgody Walnego Zgromadzenia Przewodniczący nie może usuwać lub zmieniać 

kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o usunięciu lub zmianie kolejności spraw umieszczonych 

w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym ważne 

powody. 

3. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad przed 

przystąpieniem do jej rozpoznania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia albo osoba 

przez niego wskazana referuje stan tej sprawy lub w braku sprzeciwu któregokolwiek 

Uczestnika odstępuje od jej referowania. 

4. Po zreferowaniu sprawy lub odstąpieniu od jej referowania Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zarządza dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. W braku 

sprzeciwu któregokolwiek Uczestnika dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma 

punktami porządku obrad łącznie. 

5. Osobom wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

może udzielić głosu poza kolejnością.  

6. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i 

aktualnie rozpatrywanych.  

7. Każdy Uczestnik ma prawo zabierania głosu i zadawania pytań w każdej sprawie objętej 

porządkiem obrad.  

 

§ 15 

1. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał walnego zgromadzenia w zakresie 

spraw wprowadzonych do porządku obrad, a niedotyczących spraw porządkowych. 

Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

2. Uczestnicy 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.  
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3. Propozycje, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, wraz z 

uzasadnieniem Uczestnicy z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, 

składają na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 16 

1. Wnioski w sprawach porządkowych mogą być składane przez każdego Uczestnika. 

Przewodniczący w sprawach porządkowych może udzielić głosu poza kolejnością.  

2. Wnioskiem w sprawach porządkowych mogą zostać objęte sprawy związane ze sposobem 

obradowania i głosowania, w tym w szczególności w zakresie:  

a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;  

b) ograniczenia czasu wystąpień lub zamknięcia listy mówców;  

c) sposobu prowadzenia obrad; 

d) zarządzenia przerwy w obradach; 

e) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad; 

f) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad.  

3. Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po 

ich zgłoszeniu. 

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zakończyć dyskusję oraz poddać wniosek 

w sprawie porządkowej pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

§ 17 

1. Zarząd przygotowuje pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad. 

2. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do 

głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści 

uchwał.  

3. Głosowanie odbywa się w kolejności ich zgłaszania z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego 

paragrafu Regulaminu. 

4. Gdy w jednej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszonych zostało więcej niż jeden 

projekt uchwały, głosowanie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy 

projektów, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności pod głosowania poddaje się 

projekty uchwał najdalej idące. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały 

opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w 

brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad 

pozostałymi projektami nie przeprowadza się. 

5. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych głosowanie jest jawne.  

6. Głosowanie odbywa się za pomocą systemu obliczania głosów zapewniającego oddawanie 

głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku 

głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez 

poszczególne osoby uprawnione do głosowania. 

7. Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w 

szczególności:  

a) zabierania głosu i zadawanie pytań; 

b) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;  

c) składanie wniosków;  

d) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania; 

e) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu i innych oświadczeń;  

f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, 

Regulaminu oraz dobrych obyczajów.  
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Szczególne zasady dotyczące wyboru Rady Nadzorczej 

§ 18 

1. Przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie, na 

wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, każdorazowo ustala liczbę członków 

Rady Nadzorczej danej kadencji w granicach określonych w Statucie.   

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy Akcjonariusz. 

Zgłoszenia powinny być dokonywane przed przystąpieniem do wyborów członków Rady 

Nadzorczej, najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

3. Każde zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej obejmuje uzasadnienie oraz życiorys 

kandydata do Rady Nadzorczej.  

4. Akcjonariusz może dokonać zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej w formie 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. 

Informacje dotyczące zgłaszanych kandydatów do Rady Nadzorczej otrzymane od 

Akcjonariuszy w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, Spółka niezwłocznie 

udostępnia pozostałym Akcjonariuszom. 

5. Zgłoszeni kandydaci na członka Rady Nadzorczej, najpóźniej przed przystąpieniem do 

wyborów członków Rady Nadzorczej, składają pisemne oświadczenia o: 

- wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,  

            - braku przeszkód w pełnieniu takiej funkcji, 

            - wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikację ich danych osobowych przez Spółkę,   

            - spełnianiu wymogów dla członków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 

              11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze   

              publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań 

              kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w 

              Spółce. 

6. W przypadku zgłoszenia jako kandydata do Rady Nadzorczej osoby nieobecnej na Walnym 

Zgromadzeniu wymagane jest przedłożenie do protokołu Walnego Zgromadzenia przed 

umieszczeniem nazwiska tego kandydata na liście kandydatów, jej pisemnego 

oświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu. 

7. Ostateczną listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym przed przystąpieniem 

do wyborów członków Rady Nadzorczej. 

8. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym względem każdego z 

kandydatów osobno, zgodnie z listą kandydatów, o której mowa w ust. 7 niniejszego 

paragrafu Regulaminu.  

9. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali 

kolejno największą liczbę głosów w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych 

stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu. Uchwały o wyborze członków 

Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.  

10. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady 

Nadzorczej równej liczby głosów lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości 

głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się 

wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów 

otrzymała największą liczbę głosów.  

11. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka komisji skrutacyjnej na członka Rady 

Nadzorczej, gdy komisja taka została powołana i osoba ta wyrazi zgodę na kandydaturę, 

odwołuje się ją ze składu komisji skrutacyjnej i wybiera się inną osobę.  
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§ 19 

1. Postanowienia § 18 Regulaminu nie uchybiają uprawnieniu Walnego Zgromadzenia do 

przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami.  

2. Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa 

Kodeks spółek handlowych.  

 

Zamknięcie Walnego Zgromadzenia 

§ 20 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.  

 

Protokoły 

§ 21 

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien 

obejmować w szczególności:  

a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;  

b) treść podjętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą 

uchwałą; 

c) zgłoszone sprzeciwy.  

2. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.  

3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników oraz dokumenty, o 

których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.  

4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami, 

o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi 

protokołów dołącza się protokoły komisji skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli 

komisja skrutacyjna została powołana, a także karty do głosowania jeżeli głosowanie 

przeprowadzono przy użyciu kart.  

5. Księgę protokołów, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, 

Akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał.  

 

Postanowienia Końcowe 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek 

handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowień Statutu. 

2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.  

3. Zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia 

następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym zmiany te uchwalono, chyba że 

uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. 

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. 

 

 

 


