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Walne Zgr omadzenla Akcj onariuszy

je

st naj wy Ższy m organem Sp ołk i'

$2

1.

Akcjonariusze uczestniczą

w Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy

osobiścielub przez swoich pełnomocników umocowanych do wykonywania
prawa głosu na piśmie, pod rygorem niewazności'

Umocowanie pisemne dołączone jest do protokołu Walnego Zgromadzenla
Akcjonariuszy.
2. Pełnomocnictwa nie mozna udzielić członkom Zarządu ant teŻ pracownikom

Spółki.

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie będący Akcjonariuszami
uczestnic Ząw Walnym ZgromadzeflluAkcjonariuszy z głosem doradczym
Biegły rewident uczestniczy na Zvrryczapym Walnym Zgromadzenlu
Akcjonariuszy oraz na Nadzwyc zaJnym Walnym Zgromadzentu
.

Akcj onariuszy jeŻeliprzedmiotem obrad maja byc sprawy finansowe Spółki.

4. l]dzielani e przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenta
powinno być dokonywane ptzy uwzględnieniu faktu, Że obowiązki
informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów
prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzie|anie

informacji nie moŻe byc dokonywane

w

sposób inny niz wynikający z

:,

przeplsow.

Andrzej Strykowski

Walnego Zgroma<)zenia Akcjorrariuszy z dnia l l '05
Tekst .ieclnolity uwzględniający zmiany Zwycza1nego

'2004r'
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1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodnrcZący
Nadzorczej, a
lub jeden

w

Rady

przypadku jego nieobecnościzastępca Przewodniczącego

z członkow Rady Nadzorczej.

otwierający Walne Zgtomadzenie Akcjonariuszy zapewnla poszanowanie
praw

i

interesów wszystkich akcjonariuszy) zapewnLa respektowanie praw

akcj onariuszy mniej

szościowych'

2.Po otwarciu obrad
Zgromadzenla

następuje wybór Przewodnrczącego Walnego

spośród obecnych na

Zgtomadzentu Akcjonar|uszy oraz

wyłożonazostaje lista obecnościzawterająca spis uczestników Walnego
Zgromadzenia z wymienieniem ilościakcji' które każdy z

nlch

przedstawia

oraz słuŻących mu głosów.
3'

Lista obecnościpowinna by"

opatrzona podpisem Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenra Akcj onariuszy.
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1. Walne Zgromadzenle Akcjonariuszy zwoływane jest w formie
a)

:a)

Zwyczajnego Zgromadzenla Akcjonariuszy zwoływanego najpoźniej do
3

0 czerwc a każdego roku.,

b)Nadzwyczajnego Zgromadzenla Akcjonariuszy zwoływanego

w

razie

potrzeby zwłaszcza gdy Rada Nadzorcza, Zarząd lub Akcjonariusze
posiadający co najmniej 1 O%kapitału akcyjne go uznająto zawskazane.
Zw ołanię Walne go

Spraw

w

Z gt

omadzenia Akcj onari

us

zy, umie szczen i a okre

ś1 o

ny

ch

porządku obrad powinno być uzasadnione' Projekty uchwał

proponowanych

do

przy1ęcia przez

Walne Zgromadzenle Akcjonariuszy

oraz Inne istotne rtateriały por,vinny b;'ć przedstawione akcjonariuszom wraz

z uzasadnieniem i opinią Rad-v Nadzcli'czej przed Walnym Zgromadzeniem
Akcj onariuszy, w czasie umozlił.1ę!
Za zgodnośó z

Tekst.jednolity uwzględniający zmiany

or1

oceny'
L?'ię i dokonanie

Z.wyczajneg8q{#ffiłł&ła9łr&#łkęvakiuszy

z dnia l

1.05.2004r.
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2. Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje w siedzibie Spółki, bądżteŻw

innym miejscu wskazanym przez organ zwołujący Zgromadzenie, tak by
umożliwić uczestnictwo jak najszerszęmu kręgowi akcjonariuszy.

ss
Przedmio tem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być

-

rozpatrzenle

t

:

zatwięrdzenie sprawozdanla' bilansu oraz rachunku zysku i

strat za rok ubiegły.

_ powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
_ udzielenie władzom Społki absolutorium z wykonaniaprzeznie obowiązków.
$6
Poza wypadkami określonymi w $ 5 niniejszego regulaminu, do wyłącznej
kompetencj i Walne go Zgr omadzeniaAkcj onariuszy naleŻąSprawy

-

wybór

i

:

odwołania Rady Nadzorczej W drodze głosowania oddzielnymi

grupami,

_ podejmowanie uchwał w sprawie

Zmlali7

w statucie, w tym podwyzszenie lub

obnizenia kapitału akcyjnego, tworzenia lub
prz ed stawi

_
_

cie

1

stw, zasadniczej zmtany działalno ści

Sp ó

znoszenia oddziałów,
łki,

umorzenie akcji oraz określenia warunków umorzenia,

tworzenia lub likwidacji funduszów oraz określenia wysokościodpisow

Z

zysku do podziału na te fundusze,

-

podejmowanie decyzji
wy

-

znaczania likwid

w

sprawie połączenla lub likwidacji Spółki oraz

ator a,

zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
zatw ier dzeni a re gu aminu Wa l ne
1

g

o' ł: gr

a'ma dzeni a

Akcj o narius zy,

WEFArarręi Stryńwski
Tekst jednolity uwzględniający zmiany Zwycza1nego Walnego LgrsmadzentaAkcjonariuszy z dnia

l1'05.2004r.
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- innę

Radę
zagadntenia wniesione bezpośrednio prZęZ Akcjonariuszy,

Nadzorcząlub Zarząd

'
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1.

2.

Walnę ZgromadzenieAkcjonariuszy zwołuje Zarząd'

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołanl,a Zwyczajnego
Zgromadzenźa

Akcjonariuszy, jeŻeli Zarząd nie zwołałgo do 30 czerwca

kazdego roku.
3.

4.

Walnego

do

zwołania Nadzwyczajnego Walnego
a Zarząd nie uczynił tego w
Zgromadzenia ilekroó UZna to za wskazane,
Nadzorczą'
ciągu 14 dni od daty zgłoszenta wniosku przezRadę

Rada Nadzorcza ma prawo

Prawo Żądania zwołania Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia
co najmniej I0 %
Akcjonariuszy mają takŻę Akcjonariuszę posiadający
kapitału akcyjnego

.

Ządante takie zgłosic naleŻy na piśmiez uzasadnieniem

potrzeb zwołania Zgromadzen ia'

5'

JeŻe1t bilans sporządzony

przez Zarząd wykaŻe stratę przewyŻsząącą Sumę

kapitału Zapasowe go I rezerwowego oraz Il3 częśckapitału
Walnego
Zarząd zobowiązany jest zwołac bezzwłocznie Nadzwyczajne
uchwały co do istnienia
Zgromadzenźa Akcjonariuszy celem powzięcia
akcyjnego

Spółki

.

6. odwołanie Walnego Zgromadzen\a Akcjonariuszy'

w

którego porządku

umieszczol*o określoneSprawy
obrad na wniosek uprawnionych poclmiotow
jest tylko za zgodą
lub, któr e zwołane zostało na taki wniosek mozliwe
W innyclr pizypadkach Walne Zgromadzente

wnioskodawców.
jego odbycie napotka
Akcjonariuszy moŻe byó odwołane, 1eŻe\t

na

jest bezprzedmiotowe' odwołanie następu;e nle
nadzwyczajne przeszkody lub
planowanym terminem' Zmtana
później nlŻnattzy tygodnie przed pierwotnie
Akcjonariuszy następuje w tym
terminu odbycia Walnego Zgromadzenia
pItf;frsśnŁAR?iąi-tt_

z dnia
Zwyczajncgo \Ąlalnęgo i'igromadzenia Akcjonariuszy
Tekst !ednolity uwzglęclniający zmiany

1

1'05'2004r

Samym trybie co jego odwołanie, choóby proponowany porządek obrad nie

uległ zmtanie.

s8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze
Sądowym

i

Gospodarczym) które powinno być dokonane co najmnlej na trzy

tygodnie przed terminęm Walnego Zgr omadzenla.

se
1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczące zmlan Statutu Spółki' zbycta
przedsiębiorstwa, Zmlany
rozwlązania

j.go przedmiotu działania, połączenia Spółki,

lub przekształcenia w Spółkę Z o. o.jest waznę' gdy uczestniczą

w nim akcjonariusze reprezentujący Żl3 kapitału akcyjnego.
2.

W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest wazne
bezwzg\ędu na ilośó reprezentowanych akcji.

3. Zasadniczym

warunkiem uznania wazności Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy określonego w ust.

1

i 2 niniejsZego paragrafu jest prawidłowe

zaw tadomięni e wszystki ch Akcj onariuszy.

$10

l.Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą byó
vqlłącznte Sprawy objęte porządkiem obrad

.

2. Wyjątek stanowi reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

całego kapitału akcyjnego oraz brak sprzeciwu co do podjęcia uchwały nie
objętej porządkiem obrad

3.

.

Zanięchanie rczpatrywania spraw), utlrie szczonej w porządku obrad moŻe

jedynie zapaśó w przypadku' gdy p:''.omawiają za nią istotne

i

rzeczowe

powody. Wniosek winien b)'ć szc:l.,ęg't'łcwo umotywowany. Zgromadzenie nie

moŻę podjąć uchwały g zdję9i1' p6'
Za zgodngśćŻ br

bxrcb@t;bądŹ o zaniechaniu

Tekstjec1nolityuwzględnia.iącyzmiany,*|zoniall.05.2004r
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rozpatrywania Sprawy umieszczonej

w

porządku obrad

na

wniosek

akcjonariuszy.

',.''.
s11
1.

Postanowienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapada1ą

w

formie

uchwał.
2. Akcjonariusze głosująpakietem akcji

.

s12
1.

Głosowanie odbywa się w sposób tajny, jawny iub imienny.

2' Sposob głosowania określaWalne Zgromadzenlę Akcjonariuszy'

Z

uwzględnieniem przepisów kodeksu Handlowego.
3.

Uchwały zapadajązwykłąwiększością głosów oddanych' chyba że Kodęks
Handlowy lub statut stanowią inaczej.

st3
1.

Uchwały Walnego Zgromadzenta Akcjonariuszy protokołowane Są przez
Notariusza.

2'

odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów prowadzonej przez
Zaruąd Spółki. Księga udostępniona jest Akcjonariuszom nakażde żądante z

prawem

otr zy mani a

po

świadczonych przez Zar ząd

o dp i s

ów uchwały.

śi14

IJchwały Walnego Zgromadzenia Aki;jorrar:i'Vf\zy wpisywane Są do księgi
uchwał i wymagają podpisu przewoclniczącego Walnego Zgromadzenta oraz
o

soby

pr ow

adzącej protokolarz'

v#gł Anarze'i Strykows ki

Tekst.jednolity uwzględnia_jąc ł- zmiany Zwycza.inegr; Walnego Zgromadzenia,Ąkcjonariuszy
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-7

-

sls
1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięte wbrew przepisom
prawa lub postanowieniorn Statutu Sdółki, albo w przypadkach określonych

w aft. 422 Kodeksu Spółek Handlowych mogą byc zaskarŻone w

drodze

wytyczonego przeciwko Spółce powództwa o uniewaznienie uchwały'
2. Prawo wytoczenia powództwa słuzy

:

Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej orazposzczególnym ich członkom,

-

kazdemu Akcjonariuszowi' który głosował przeciwko uchwałę, a po jej
p

owzi

ęc

iu zaŻądał z ap roto koł o wani a sprz

ec

iwu,

_ Akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym
ZgromadzefiLr,

_ pozostałym Akcjonariuszom, ktorzy
ZgromadzenLl Akcjonariuszy jedynie

nie byli obecni na

w

Walnym

przypadku wadliwego zwołania

Zgromadzenialub powzięcia uchwały w podmiotach nie objętych porządkiem
obrad
3.

.

Pozew o uniewaznienie wnoszony jest w ciągu jednego miesiąca od daty
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu jednego roku od
daty jej powzięcia

4.

w

sporach o uniewaznienie uchwały Walnego ZgromadzeflIa Akcjonariuszy

- Spółkę reprezentuje Zarząd

.

s16
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, Kodeksu Handlowego

i

ustaw

szczegolnych.
Za zuodno,

PB.EuEŃizA RzA
q,. gĘ|galem

t}

|

wskt

Akc.jonariuszy z dnia l l '05'2004t
Tekst jednolity uwzględniający zmiany Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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$17
Regulamin niniejszy został uchwalony uchwałą nr 8104 Walnego Zgromadzenta

Akcjonariuszy

z dnia l1

maja 2OO4 roku, zaśjego zmiana może nastąpić

wyłącznie w trybie przewidzianym jak dla jego uchwalenia

.

rBĘno'
ffir*.rnu,,.,n'

Zargodno.u

Tekstjednolity'uwzględniającynnianyZwyczłjnegtl.fvainego

ł'gromadzeniaAkcjonariuszyzdniall'05.2004r. -9-

