
„Regulamin Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.” 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§1 

1. Niniejszy Regulamin określa tryb zwoływania, procedurę prowadzenia obrad i 

podejmowanie uchwał Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A. zwanych dalej 

„Walnym Zgromadzeniem”. 

2. Walne Zgromadzenia obradowa mogą jako: 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

3. Walne Zgromadzenie odbywają się w Siedzibie Spółki, w dniach roboczych. 

§2 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń należy do obowiązków 

Zarządu Spółki. 

2. Obsługę techniczno-organizacyjną Walnych Zgromadzeń zapewnia Spółka. 

§3 

1. W obradach Walnych Zgromadzeń mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo 

głosu: 

1) Osoby, będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego 

zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), 

2) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawcy i 

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

3) Pełnomocnicy akcjonariuszy na podstawie pełnomocnictw udzielonych w 

postaci elektronicznej. Udzieleni pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnicy osób 

prawnych winni przedstawić aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwa udzielane w  formie 

elektronicznej mocodawcy przesyłają pocztą elektroniczną na adres e-mail 

podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

4) Inne osoby wskazane w przepisach praw dotyczących Spółek publicznych. 

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu: 

1) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, 

2) Eksperci i doradcy zaproszeni przez organ zwołujący Zgromadzenie, 

3) Prawnicy Spółki oraz inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu 

przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, 



4) Notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia, 

5) Biegły rewident, jeśli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą sprawy 

finansowe, 

§4 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach objętych porządkiem obrad w 

formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania. 

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o 

charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w 

porządku uchwał. 

Rozdział II 

Tryb zwołania i odwołania Walnych Zgromadzeń 

§5 

1. Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń reguluje art. 398-402 Kodeksu spółek 

handlowych oraz postanowienie art. 26-27 Statutu Magna Polonia S.A. 

2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez uprawnione organy Spółki, o których 

mowa w powołanych w ustępie poprzedzającym przepisach, oraz umieszczenie 

określonych spraw w porządku  obrad wymaga uzasadnienia. 

3. Odpisy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej piętnaście dni przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek podmiotów, o których mowa w przepisach 

wymienionych w ust. 1, powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku z 

zastrzeżeniem, że jeżeli dotrzymanie terminu wskazanego we wniosku napotyka na 

istotne przeszkody w najbliższym terminie po porozumieniu z jego wnioskodawcami. 

6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie ust. 2 i 5 niniejszego 

Regulaminu będzie możliwe za zgodą wnioskodawców, jeżeli jego odbycie napotka 

na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa), albo stało się bezprzedmiotowe. 

Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w drodze opublikowania ogłoszenia na 

stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących nie później niż dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. 

7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w rybie przedstawionym 

w ust. 6 niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział III 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i 

sporządzenie listy obecności 



§6 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 

niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 

Zarządu Spółki albo osoba wskazana przez Zarząd. 

2. Osoba upoważniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 

poprzedzającym, przeprowadza niezwłocznie wybór przewodniczącego 

Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. 

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia następuje w głosowaniu jawnym. 

4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego 

Zgromadzenia możliwy jest wybór przez aklamację. 

5. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który 

wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych 

głosów oddanych.  

§7 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności. 

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z 

wymienieniem liczby akcji oraz ilości głosów, podpisana przez Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia jest wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Lista obecności sporządzona jest na podstawie podpisanej przez Zarząd Spółki listy 

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista 

akcjonariuszy zawierać powinna nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawionych do 

uczestnictwa w Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania, siedzibę, liczbę akcji oraz 

liczbę przysługujących im głosówa. 

4. Lista obecności sporządza pracownik Spółki lub osoba wskazana przez 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

5. Do obowiązków osób, wymienionych w ustępie poprzedzającym należy: 

1) Sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

2) Sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, 

3) Sprawdzenie tożsamości osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza i 

prawidłowości wystawienia pełnomocnictwa, 

4) W przypadku pełnomocnictwa osób prawnych dodatkowo sprawdzenie 

aktualnego wypisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

5) Uzyskanie podpisu akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności, 

6) Przyjęcie oryginałów pełnomocnictwa i wypis z Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

7) Wydanie karty do głosowania. 

 

Rozdział IV 



Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

§8 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawców przebiegu obrad o 

poszanowaniu praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek przeciwdziałać w 

nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia oraz zapewnić 

respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może, bez ważnych powodów, składać 

rezygnacji ze swej funkcji. 

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podejmować 

decyzje w każdej sprawie porządkowej. 

§9 

1. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w 

szczególności: 

1) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, 

2) Czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz 

przestrzeganiem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, 

innych obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, 

3) Udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszom i 

ich pełnomocnikom, a w razie potrzeby zaproszonym osobom, 

4) Udzielenie głosu członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki oraz 

biegłemu rewidentowi, w granicach ich kompetencji w zakresie niezbędnym 

do rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu oraz 

udzielenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji 

dotyczącej Spółki, 

5) Czuwanie, aby udzielane odpowiedzi na pytania uczestnika Walnego 

Zgromadzenia, przede wszystkim osoby wymienione w punkcie 

poprzedzającym nie naruszyły przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi w zakresie wynikającym z obowiązków informacji 

spółki publicznej, 

6) Zarządzenie, w uzasadnionych przypadkach, krótkich przerw w obradach 

Walnego Zgromadzenia, nie stanowiących odroczenia obrad Zgromadzenia i 

nie mających na celu utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw, 

7) Zarządzenie głosowania nad sprawami porządkowymi, które mogą dotyczyć 

wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad. W tym trybie nie mogą 

poddane być pod głosowanie uchwały, które mogą wpłynąć na wykonywanie 

przez akcjonariuszy ich praw, 

8) Uczestniczenie w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie, 

9) Zarządzenie głosowania, informacje o trybie podejmowania uchwał oraz 

czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania, 



10) Ogłoszenie wyników głosowania, 

11) Rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych, 

12) Wydzielenie z notariuszem sporządzającym protokół w Walnego 

Zgromadzenia, 

13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad i 

niezwłoczne podpisanie protokołu sporządzonego przez notariusza. 

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego 

Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku 

obrad. 

3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji 

Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o podtrzymaniu lub uchyleniu 

decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą względną 

większością głosów. 

 

Rozdział V 

 

Przebieg Walnego Zgromadzenia 

 

§10 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad. 

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie nie może podjąć 

uchwał chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym 

Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 

uchwały. 

3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może 

zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie jedynie w przypadku, gdy przemawiają za 

nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać 

szczegółowo umotywowany. 

4. Zdjęcie z porządku obrad, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w 

porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego 

Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców 

popartej względną większością głosów Walnego Zgromadzenia. 

5. Walne Zgromadzenia nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o 

zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek 

akcjonariuszy, z wyjątkiem wnioskodawcy. 

6. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do: 

1) Złożenia umotywowanego sprzeciwu do uchwały Walnego Zgromadzenia, 

2) Zaskarżenia uchwały, jeżeli akcjonariusz nie zgadza się z meritum 

rozstrzygnięcia, zawartego w treści uchwały. 

§11 



Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i 

każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki, nie dłużej niż 

5 minut. 

§12 

1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia. 

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością 

członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, referentowi sprawy, biegłemu 

rewidentowi i zaproszonym gościom. 

§13 

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu uczestnicy 

Walnego Zgromadzenia. 

§14 

1. Po przedstawieniu sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia 

otwiera dyskusję. Dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku 

obrad łącznie. 

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do udzielenia akcjonariuszom na ich żądanie 

informacji ustnych lub pisemnych dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad z zastrzeżeniem przepisów prawa o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

3. Zarząd Spółki odmówi udzielenia informacji w przypadkach, gdy: 

1) Mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, 

2) Mogłoby to narazić członków zarządu na poniesienie odpowiedzialności 

karnej, cywilno-prawnej lub administracyjnej. 

§15 

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród 

kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. 

§16 

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym 

przebiegiem, każdego głosowania, nadzorowania Obsługi komputerowej oraz 

sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowania. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja 

Skrutacyjna niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego trybu postępowania. 

3. Stwierdzając prawidłowy przebieg, członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują 

protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania. 

§17 



1. Głosowanie jest jawne. 

2. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach 

oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów o 

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 

3. Tajne głosowanie należy także zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy 

obecnych lub reprezentowanych przez Walne Zgromadzenie. 

4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w 

sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie. 

§18 

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania na każdego 

zgłoszonego kandydata z osobna, w kolejności zgłoszenia kandydatur. 

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do 

obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić 

jedno, łączne, tajne głosowanie nad wszystkimi kandydaturami, o ile żaden z 

akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu. 

3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe lub doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom 

moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób 

właściwy wykonywać, w razie wyboru, swoją funkcję w Radzie Nadzorczej. 

4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo 

uzasadnione w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 

5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien załączyć, co najmniej oświadczenie 

zawierające zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku 

przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 12 ust. 3 pkt 2 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do 

Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie przez niego ustnego 

oświadczenia w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. 

6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość 

głosów. 

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, przewodniczący 

zarządza głosowanie dodatkowe. 

8. Komisja Skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów i przedstawia protokół 

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 

§19 

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być przeprowadzany przez 

Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

2. Wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami dokonuje się wg następujących zasad: 

1) Warunkiem dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze 

głosowania odrębnymi grupami jest umieszczenie tego punktu w 

opublikowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 



2) Zadaniem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest: 

a) Poinformowanie akcjonariuszy o minimalnej liczbie akcji wymaganej 

do utworzenia grupy, która określa się poprzez podzielenie liczby akcji 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w 

składzie Rady Nadzorczej pozostających do obsadzenia. 

b) Zarządzenie utworzenia i ukonstytuowanie się grup, według 

następujących zasad: 

 Każda z grup powinna reprezentować wymaganą ilość akcji, o 

których mowa w ustępie poprzedzającym; 

 W przypadku utworzenia grupy posiadającej wielokrotność 

wymaganej ilości akcji grupa ma prawo do wyboru tylu 

członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych 

przez nią akcji przekracza obliczone minimum; 

 Grypy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę dla 

dokonania wspólnego wyboru; 

 Każda grupa dokonuje wyboru jej Przewodniczącego oraz 

Komisji Skrutacyjnej. 

3) Zadaniem Przewodniczącego grupy jest: 

 Sporządzenie listy obecności potwierdzającej stan reprezentowanych 

przez grupę akcji uprawniających do wyboru członka(ów) Rady 

Nadzorczej w ramach grupy, 

 Zarządzenie zgłaszania kandydatów przez członków grupy do wyboru 

w ramach grupy członka(ów) Rady Nadzorczej, 

 Przeprowadzenie głosowania tajnego w ramach grupy nad każdą 

kandydaturą z osobna, w drodze podjęcia odrębnych uchwał, 

 Sporządzenie protokołu z obrad grupy, 

 Załączenie do protokołu Walnego Zgromadzenia, sporządzonego przez 

notariusza, protokołu z obrad grupy wraz z podjętymi uchwałami, które 

stosownie do treści art. 421 par. 1 Ksh powinny być umieszczone w 

protokole sporządzonym przez notariusza. 

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi(ą) kandydat(ci) grupy, który (którzy) uzyskał(li) 

największą ilość głosów według kryteriów wymaganych dla grupy. 

4. Uchwały podjęte przez grupę w sprawie wyboru jej Przewodniczącego, Komisji 

Skrutacyjnej oraz członka(ów) Rady Nadzorczej stanowią integralną część uchwał 

Walnego Zgromadzenia, które nie podlegają trybowi zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenia. 

5. Pełnomocnik reprezentujący kilku akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w wyborze 

członków Rady Nadzorczej w jednej grupie, bądź w dowolnej liczbie grup, jednak nie 

większej niż liczba reprezentowanych akcjonariuszy. 

6. Pakiety akcji, należące do jednego akcjonariusza, na Walnym Zgromadzeniu są 

niepodzielne. 

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek poinformowania 

akcjonariuszy o dokonywanych wyborach członków Rady Nadzorczej. 



§20 

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

§21 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają względną większością głosów oddanych o 

ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. 

2. Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu, w wyniku których nastąpi 

zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście 

poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których 

uchwały dotyczą. 

§22 

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. 

§23 

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

winien obejmować w szczególności: 

1) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność 

do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, 

2) Treści powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych 

za każdą uchwałą i zgłoszonego sprzeciwu. 

2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia i notariusz. 

3. Do protokołu załącza się: 

1) Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, listę obecności z podpisami 

uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników, 

2) Teksty podjętych uchwał, 

3) Oświadczenia i inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem 

Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu uznane zostanie za 

niezbędne przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub notariusza, 

4) Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia – jego pisemne oświadczenie. 

4. Akcjonariuszom i członkom organów Spółki przysługuje prawo przekazania 

protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia i żądania wydania posiadanych przez 

Zarząd Spółki odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§24 



1. Walne Zgromadzenie uchwala niniejszy Regulamin w głosowaniu jawnym względną 

większością głosów obecnych na Wlanym Zgromadzeniu. 

2. Zmiana Regulaminu wymaga trybu określonego w ustępie poprzedzającym. 

§25 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, ustawy prawo o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.” 

 


