
 
 

UCHWAŁY  
PODJ�TE NA ZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

w dniu 18 czerwca 2010 roku 
 
 
 
UCHWAŁA Nr 1 /2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodnicz�cego 
Zgromadzenia 
 

§ 1 

Działaj�c na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej dokonuje wyboru Pana Piotra Zielonko na Przewodnicz�cego 
Zgromadzenia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
UCHWAŁA Nr 2 /2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyj�cia porz�dku obrad 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej postanawia przyj�� porz�dek obrad o nast�puj�cej tre�ci: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podj�cie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 

3. Sporz�dzenie listy obecno�ci.  

4. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do 
podejmowania uchwał. 

5. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia porz�dku obrad. 

6. Zło�enie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny swojej pracy, oceny 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarz�du z 
działalno�ci w 2009 roku, wniosku Zarz�du dotycz�cego pokrycia straty za 2009 i 2008 
rok oraz oceny sytuacji Spółki w 2009 roku.  

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 a tak�e wniosku Zarz�du dotycz�cego 
pokrycia straty za rok 2009 i 2008 z uwzgl�dnieniem sprawozdania Rady Nadzorczej. 

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 



9. Podj�cie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarz�du  
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zków w 2009 roku. 

10. Podj�cie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i 2008. 

11. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.  

12. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
UCHWAŁA Nr 3 /2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 
2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 1 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE w upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
Po rozpatrzeniu zatwierdza si� sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki za okres od 1 
stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Po rozpatrzeniu zatwierdza si� sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 
roku do 31 grudnia 2009 roku obejmuj�ce: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2) bilans sporz�dzony na dzie� 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka si� sum� 80.675.489,39 zł (słownie: osiemdziesi�t milionów sze��set 
siedemdziesi�t pi�� tysi�cy czterysta osiemdziesi�t dziewi�� złotych trzydzie�ci dziewi�� 
groszy), 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku 
wykazuj�cy strat� netto w wysoko�ci 1.754.024,16 zł (słownie: jeden milion siedemset 
pi��dziesi�t cztery tysi�ce dwadzie�cia cztery złote szesna�cie groszy), 

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku 
do 31.12.2009 roku wykazuj�ce zmniejszenie kapitału własnego o kwot� 1.747.391,53 zł 
(słownie: jeden milion siedemset czterdzie�ci siedem tysi�cy trzysta dziewi��dziesi�t 
jeden złotych pi��dziesi�t trzy grosze), 

5) rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 
roku wykazuj�cy wzrost stanu �rodków pieni��nych o kwot� 5.118.903,07 zł (słownie: 
pi�� milionów sto osiemna�cie tysi�cy dziewi��set trzy złote siedem groszy), 

6) dodatkowe informacje i obja�nienia, 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
UCHWAŁA Nr 4/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zków 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Spółki 
Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez 
niego obowi�zków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
UCHWAŁA Nr   5/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zków 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez ni� 
obowi�zków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
UCHWAŁA Nr    6/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zków 
 



Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez ni� obowi�zków za okres 
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
UCHWAŁA Nr     7/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zków 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Pani Ewie Beacie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez ni� 
obowi�zków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
UCHWAŁA  Nr     8/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zków 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 



Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
UCHWAŁA Nr     9/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi 
Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania obowi�zków 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarz�du Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków za 
okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
UCHWAŁA Nr  10/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi 
Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania obowi�zków 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarz�du Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.500.247  wa�nych głosów, a 
to w zwi�zku z tym, �e zgodnie z art. 413 ksh Pan Leszek Walczyk, jako Wiceprezes Zarz�du nie brał 
udziału w głosowaniu,  nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie 
zostały zgłoszone �adne sprzeciwy   
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr  11/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi 
Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania obowi�zków 
 
Działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 
 

§1 
Udziela si� Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarz�du Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE w upadło�ci układowej absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
UCHWAŁA Nr  12 /2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za 
rok obrotowy 2009 i 2008 
 
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 2 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 
upadło�ci układowej uchwala, co nast�puje: 

§ 1 
1. Strata za rok obrotowy od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku w wysoko�ci 

1.754.024,16 złotych (jeden milion siedemset pi��dziesi�t cztery tysi�ce dwadzie�cia 
cztery złotych szesna�cie groszy) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. 

2. Na pokrycie cz��ci straty z 2008 roku w kwocie 898.558,99 złotych (osiemset 
dziewi��dziesi�t osiem tysi�cy pi��set pi��dziesi�t osiem złotych dziewi��dziesi�t 
dziewi�� groszy) przeznacza si� kapitał zapasowy Spółki powstały z niewykorzystanego 
kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr  13 /2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w upadło�ci układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia 
 

§ 1 
Działaj�c na podstawie § 34 ust. 2 Statutu Spółki, wobec konieczno�ci dostosowania 
zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia do obowi�zuj�cych przepisów ksh Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadło�ci 
układowej zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia nadaj�c mu nast�puj�c� tre��: 
 
 
„ Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2010 roku  
 
 
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia okre�la zasady oraz tryb zwoływania i 
przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia jako organu Spółki AKCYJNEJ 
ODLEWNIE POLSKIE oraz dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków 
Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami 
Statutu. 

2. Ogólne zasady i tryb zwoływania, przygotowania, odwoływania, zakres kompetencji oraz 
prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia okre�laj� przepisy Kodeksu spółek 
handlowych oraz postanowienia Statutu, z uwzgl�dnieniem Dobrych Praktyk.  

§ 2. 

U�yte w Regulaminie poj�cia oznaczaj�:  

1. „Regulamin” – niniejszy regulamin;  

2. „Spółka” – Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE;  

3. „Statut” – Statut Spółki;  

4. „Akcjonariusz” lub „Akcjonariusze” – akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki;  

5. „Walne Zgromadzenie” – walne zgromadzenie Spółki;  

6. „Rada Nadzorcza” – rad� nadzorcz� Spółki;  

7. „Zarz�d” – zarz�d Spółki;  

8. „Przewodnicz�cy” – przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia;  

9. „Uczestnik Zgromadzenia” – osob� uprawnion� do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;  

10. „Kodeks spółek handlowych” – ustaw� z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami);  

11. „Dobre Praktyki” – zasady wynikaj�ce z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW”, stanowi�cego zał�cznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 
lipca 2007 r. (ze zmianami), w zakresie przyj�tym przez Spółk� do stosowania.  

 

ROZDZIAŁ II ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA  



§ 3. 

1. Walne Zgromadzenie mo�e by� zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d:  

a) z własnej inicjatywy;  

b) na pisemne ��danie Rady Nadzorczej;  

c) na pisemne ��danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 
jedn� dwudziest� kapitału zakładowego; ��danie takie mo�e zosta� zło�one Zarz�dowi 
na pi�mie lub w postaci elektronicznej, na nast�puj�cy adres e-mailowy Spółki: 
odlewnie@odlewniepolskie.pl. W przypadku zło�enia ��dania w postaci elektronicznej 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowi�zani s� zał�czy� skany imiennego �wiadectwa 
depozytowego wydanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków 
papierów warto�ciowych potwierdzaj�cego fakt posiadania odpowiedniej liczby akcji 
Spółki oraz dokumentów potwierdzaj�cych to�samo�� Akcjonariusza lub uprawnienie 
osób reprezentuj�cych Akcjonariusza do działania w jego imieniu, o których mowa w § 
11 ust. 3 Regulaminu. Spółka zastrzega sobie prawo do podj�cia dodatkowych działa� 
słu��cych identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wyst�puj�cych z ��daniem. 
Weryfikacja mo�e polega� w szczególno�ci na zwrotnym pytaniu zadanym w formie 
telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom;  

3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarz�d powinno nast�pi� w ci�gu dwóch tygodni 
od daty zgłoszenia ��dania, o którym mowa w ust. 2.b) - 2.c) powy�ej.  

4. Je�eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ��dania, o którym mowa w ust. 
2.c), nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, s�d rejestrowy mo�e 
upowa�ni� do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy wyst�puj�cych z tym ��daniem; s�d wyznacza Przewodnicz�cego tego 
Walnego Zgromadzenia.  

5. Rada Nadzorcza mo�e zwoła� zwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli Zarz�d nie zwoła 
go w terminie okre�lonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz 
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli zwołanie go uzna za wskazane.  

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej połow� kapitału zakładowego 
lub co najmniej połow� ogółu głosów w Spółce mog� zwoła� nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczaj� Przewodnicz�cego tego 
Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia nast�puje poprzez 
przekazanie Zarz�dowi pisemnej informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 
zawieraj�cej wszystkie elementy wymagane prawem dla zwołania Walnego 
Zgromadzenia. Do pisma Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowi�zani s� zał�czy� 
oryginał imiennego �wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot uprawniony do 
prowadzenia rachunków papierów warto�ciowych potwierdzaj�cego fakt posiadania 
odpowiedniej liczby akcji Spółki oraz dokumenty potwierdzaj�ce to�samo�� 
Akcjonariusza lub uprawnienie osób reprezentuj�cych Akcjonariusza do działania w jego 
imieniu, o których mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu. W takim przypadku, Zarz�d spółki 
obowi�zany jest umo�liwi� tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, 
w tym w szczególno�ci powinien niezwłocznie, nie pó�niej ni� w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania pisma od Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, umie�ci� tre�� ogłoszenia o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, a tak�e przekaza� 
raport bie��cy w tej sprawie zgodnie z wła�ciwymi przepisami. 

7. Na Zarz�dzie spoczywa obowi�zek nale�ytego przygotowania Walnego Zgromadzenia, 
w szczególno�ci w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych 
głosowania, zapewnienia obecno�ci notariusza oraz ekspertów.  

 



§ 4. 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i inne zwi�zane z tym czynno�ci 
dokonywane s� zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa, w szczególno�ci Kodeksu spółek 
handlowych oraz postanowieniami Statutu.  

§ 5. 

1. Projekty uchwał proponowanych do podj�cia przez Walne Zgromadzenie wraz z 
uzasadnieniem oraz innymi materiałami, w tym równie� wymaganymi przez odpowiednie 
przepisy prawa s� zamieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa, w szczególno�ci Kodeksu spółek handlowych, 
umo�liwiaj�c Akcjonariuszom zapoznanie si� z nimi i dokonanie ich oceny.  

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału 
zakładowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad 
najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zgłoszone Zarz�dowi nie 
pó�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia, a je�eli zostanie zło�one po tym terminie, wówczas zostanie 
potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz�cej proponowanego 
punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� zło�one w postaci elektronicznej na 
nast�puj�cy adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl. Akcjonariusz lub 
Akcjonariusze zał�czaj� do ��dania składanego w postaci elektronicznej skany 
imiennego �wiadectwa depozytowego potwierdzaj�cego fakt posiadania odpowiedniej 
liczby akcji Spółki oraz dokumentów potwierdzaj�cych to�samo�� Akcjonariusza lub 
uprawnienie osób reprezentuj�cych Akcjonariusza do działania w jego imieniu, o których 
mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu. 

3. Zarz�d jest obowi�zany niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na osiemna�cie dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi� zmiany w porz�dku obrad, 
wprowadzone na ��danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nast�puje w 
sposób wła�ciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.  

4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału 
zakładowego mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza� Spółce na pi�mie 
lub przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotycz�ce 
spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� 
zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 
na stronie internetowej.  

§ 6. 

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porz�dku obrad, na wniosek 
uprawnionych podmiotów, umieszczono okre�lone sprawy, lub które zwołane zostało na 
taki wniosek, mo�liwe jest tylko za zgod� wnioskodawców.  

2. W innych przypadkach ni� okre�lone w ust. 1, Walne Zgromadzenie mo�e by� odwołane, 
je�eli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywi�cie 
bezprzedmiotowe.  

3. Odwołanie lub ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nast�puje w taki sam 
sposób, jak jego zwołanie wraz z podaniem uzasadnienia, zapewniaj�c przy tym jak 
najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy.  

4. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nast�pi� niezwłocznie 
po wyst�pieniu przesłanki uzasadniaj�cej odwołanie lub zmian� terminu, ale nie pó�niej, 
ni� na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Je�eli odwołanie lub zmiana 
terminu Walnego Zgromadzenia nie mo�e nast�pi� w terminie okre�lonym w zdaniu 
poprzedzaj�cym, Walne Zgromadzenie powinno odby� si�, chyba �e z okoliczno�ci 



wynika, �e jest to niemo�liwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo 
zmiana terminu mo�e nast�pi� w ka�dym czasie przed dat� Walnego Zgromadzenia. 

5. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wył�cznie organowi lub 
osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie. 

§ 7. 

Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Spółki w Starachowicach, w Warszawie lub 
Kielcach.  

§ 8. 

1. Z zastrze�eniem ust. 2, koszty zwołania, przygotowania, organizacji oraz odbycia 
Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.  

2. Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie § 3 ust.2 pkt c) podejmuje uchwał� 
rozstrzygaj�c�, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponie�� 
Spółka; Akcjonariusz lub Akcjonariusze, na ��danie których zostało zwołane Walne 
Zgromadzenie, mog� zwróci� si� do s�du rejestrowego o zwolnienie z obowi�zku 
pokrycia kosztów nało�onych uchwał� Walnego Zgromadzenia.  

 

ROZDZIAŁ III LISTA AKCJONARIUSZY  

§ 9. 

1. List� Akcjonariuszy stanowi�c� wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji zło�onych w Spółce w terminie 
wymaganym w Kodeksie spółek handlowych i wskazanym w ogłoszeniu o Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykazu sporz�dzonego i udost�pnionego Spółce przez podmiot 
prowadz�cy depozyt papierów warto�ciowych w terminie i na zasadach okre�lonych w 
Kodeksie spółek handlowych.  

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 
zawieraj�ca informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz 
sporz�dzona w sposób okre�lony na podstawie tych przepisów, powinna by� wyło�ona 
do wgl�du w Sekretariacie Zarz�du przez trzy dni powszednie bezpo�rednio 
poprzedzaj�ce odbycie Walnego Zgromadzenia w godzinach urz�dowania Sekretariatu 
Zarz�du.  

3. Na ��danie Akcjonariusza, lista Akcjonariuszy powinna mu zosta� przesłana nieodpłatnie 
poczt� elektroniczn� pod wskazany przez niego adres.  

4. Akcjonariusz ma prawo ��da� wydania odpisu wniosków w sprawach obj�tych 
porz�dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.  

 

ROZDZIAŁ IV UDZIAŁ W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA  

§ 10. 

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce 
Akcjonariuszami na szesna�cie dni przed dat� Walnego Zgromadzenia (dzie� rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).  

2. Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu 
osobi�cie lub przez pełnomocnika.  

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
wymaga udzielenia na pi�mie lub w postaci elektronicznej.  



§ 11. 

1. Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje si� 
rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 
Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. O terminie 
rozpocz�cia rejestracji Akcjonariuszy, Zarz�d poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu 
Zgromadzenia.  

2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczy� w obradach Walnego Zgromadzenia i 
wykonywa� prawo głosu osobi�cie, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, zło�y� 
na r�ce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy nast�puj�ce 
dokumenty:  

a) w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – dowód osobisty, paszport lub 
inny urz�dowy dokument potwierdzaj�cy to�samo�� Akcjonariusza;  

b) w przypadku Akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� – kopi� aktualnego odpisu z 
wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego istnienie takiego 
Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili si� w 
imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, 
wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umo�liwiaj�cych identyfikacj� lub 
innego urz�dowego dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� przedstawiciela lub 
przedstawicieli upowa�nionych 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 reprezentuj�cego go Pełnomocnika, do dokumentu 
potwierdzaj�cego udzielenie pełnomocnictwa powinny by� doł�czone i zło�one na r�ce 
osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy nast�puj�ce dokumenty:  

a) w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopia dowodu osobistego, 
stron paszportu umo�liwiaj�cych identyfikacj� lub innego urz�dowego dokumentu 
potwierdzaj�cego to�samo�� Akcjonariusza;  

b) w przypadku Akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� – kopia aktualnego odpisu z 
wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego istnienie takiego 
Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili si� w 
imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, 
dowód osobisty, paszport lub inny urz�dowy dokument potwierdzaj�cy to�samo�� 
przedstawiciela lub przedstawicieli upowa�nionych do reprezentowania 
Akcjonariusza;  

c) w przypadku Pełnomocnika b�d�cego osob� fizyczn� – kopia dowodu osobistego, 
stron paszportu umo�liwiaj�cych identyfikacj� lub innego urz�dowego dokumentu 
potwierdzaj�cego to�samo�� Pełnomocnika;  

d) w przypadku Pełnomocnika nieb�d�cego osob� fizyczn� – kopia aktualnego odpisu z 
wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego istnienie takiego 
Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili si� w 
imieniu takiego Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, 
dowód osobisty, paszport lub inny urz�dowy dokument potwierdzaj�cy to�samo�� 
przedstawiciela lub przedstawicieli upowa�nionych do reprezentowania 
Pełnomocnika.  

4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których pa�stwie siedziby nie s� prowadzone 
odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w ust. 
2.b), 3.b) oraz 3.d) powy�ej, nale�y zło�y� kopi� dokumentu potwierdzaj�cego istnienie 
danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili si� w 
imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.  



5. W przypadku w�tpliwo�ci co do prawdziwo�ci kopii dokumentów, o których mowa w 
niniejszym § 11, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółk� do rejestracji 
Akcjonariuszy, mo�e za��da� przed rozpocz�ciem obrad Walnego Zgromadzenia, 
okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów po�wiadczonych 
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do po�wiadczania za zgodno�� z 
oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Akcjonariusz lub Pełnomocnik Akcjonariusza 
mo�e nie zosta� dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

6. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 11 (lub w innych punktach 
niniejszego Regulaminu), sporz�dzonych w j�zyku obcym, powinno by� doł�czone 
tłumaczenie na j�zyk polski sporz�dzone przez tłumacza przysi�głego.  

7. Je�eli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na 
Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, Spółka lub osoba 
(osoby) wyznaczona przez Spółk� do przeprowadzenia rejestracji Akcjonariuszy, mo�e 
domaga� si� dowodu, �e dany warunek został spełniony.  

8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego 
kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
nale�y zgłosi� Zarz�dowi przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. 
Zawiadomienie mo�na przesła� poczt� elektroniczn� na adres e-mailowy Spółki: 
odlewnie@odlewniepolskie.pl . Wraz z zawiadomieniem nale�y przesła� skan 
udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w ust. 3 powy�ej. 
W zawiadomieniu nale�y wskaza� równie� adres poczty elektronicznej, za pomoc� 
którego Spółka b�dzie mogła kontaktowa� si� z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. 
Zarz�d ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomie� oraz do podejmowania działa� 
słu��cych identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu wła�ciwego 
umocowania. Weryfikacja mo�e polega� w szczególno�ci na zwrotnym pytaniu zadanym 
w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powy�sze 
zasady stosuje si� odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. 
Zawiadomienia nie spełniaj�ce wy�ej wymienionych wymogów nie wywołuj� skutków 
prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialno�ci za bł�dy w wypełnieniu 
formularza pełnomocnictwa i działania osób posługuj�cych si� pełnomocnictwami. 
Pełnomocnik stawiaj�cy si� na Walnym Zgromadzeniu obowi�zany jest przedstawi� na 
��danie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały 
dokumentów, doł�czonych do zawiadomienia, o których mowa powy�ej. Postanowienia 
ust. 4-7 powy�ej maj� odpowiednie zastosowanie do pełnomocnictwa udzielonego w 
postaci elektronicznej.  

9. Po dokonaniu przez osob� (osoby) wyznaczon� do rejestracji Akcjonariuszy weryfikacji 
danego Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, Akcjonariusz lub przedstawiciel 
Akcjonariusza potwierdza swoj� obecno�� własnor�cznym podpisem na li�cie obecno�ci 
wyło�onej w sali obrad zło�onym w obecno�ci osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji 
Akcjonariuszy i odbiera karty do głosowania lub urz�dzenie elektroniczne słu��ce do 
oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka b�d� podmiot, któremu Zarz�d 
powierzył obsług� techniczn� Walnego Zgromadzenia.  

§ 12. 

1. Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej maj� prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu, a gdy jest to uzasadnione charakterem spraw umieszczonych w porz�dku 
obrad powinni uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu.  

2. Zarz�d lub inny podmiot zwołuj�cy Walne Zgromadzenie mo�e zaprasza� do 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu biegłych rewidentów, prawników, ekspertów i 
inne osoby, w szczególno�ci je�eli wymagaj� tego kwestie zamieszczone w porz�dku 
obrad. Osoby te maj� prawo zabiera� głos na ��danie członków Zarz�du lub Rady 



Nadzorczej, tak jak członkowie Zarz�du lub Rady Nadzorczej (w szczególno�ci mog� si� 
wypowiada� poza ustalon� kolejno�ci� mówców). Na wniosek Uczestnika Zgromadzenia, 
Walne Zgromadzenie mo�e podj�� uchwał� porz�dkow� w sprawie usuni�cia z sali 
ka�dej z takich osób.  

3. W Walnym Zgromadzeniu mog� bra� udział eksperci poszczególnych Akcjonariuszy, o 
ile Przewodnicz�cy nie postanowi inaczej.  

4. Zarz�d powinien zapewni� obecno�� biegłego rewidenta Spółki na zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, a na ��danie Rady Nadzorczej tak�e na nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu.  

5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarz�du oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach 
swych kompetencji i w zakresie niezb�dnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez 
Walne Zgromadzenie, udziela� Uczestnikom Zgromadzenia wyja�nie� i informacji 
dotycz�cych Spółki.  

6. Przewodnicz�cy mo�e wyrazi� zgod� na obecno�� na sali obrad Walnego Zgromadzenia 
przedstawicieli mediów.  

7. Zarz�d zapewnia powiadomienie członków Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta Spółki 
oraz inne osoby, które maj� zosta� zaproszone na Walne Zgromadzenie, o miejscu, 
czasie i porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje materiały, które mog� 
by� przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.  

 

ROZDZIAŁ V OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR 
PRZEWODNICZ�CEGO  

§ 13. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej a w razie jego 
nieobecno�ci Prezes Zarz�du albo osoba wyznaczona przez Zarz�d.  

2. Osoba otwieraj�ca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji 
porz�dkowych maj�cych na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór 
Przewodnicz�cego.  

§ 14. 

1. Osoba otwieraj�ca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru 
Przewodnicz�cego, powstrzymuj�c si� przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygni�� 
merytorycznych lub formalnych. Z zastrze�eniem wyj�tków przewidzianych przepisami 
prawa, Przewodnicz�cy wybierany jest spo�ród osób uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu.  

2. Kandydatury na stanowisko Przewodnicz�cego zgłaszaj�, spo�ród Uczestników 
Zgromadzenia: osoba otwieraj�ca Walne Zgromadzenie lub ka�dy z Akcjonariuszy 
bior�cych udział w Walnym Zgromadzeniu, przy czym ka�da z tych osób mo�e zgłosi� 
wył�cznie jednego kandydata na stanowisko Przewodnicz�cego.  

3. Osoba otwieraj�ca Walne Zgromadzenie zapewnia sporz�dzenie listy kandydatów na 
Przewodnicz�cego. Osoby, które zostały zgłoszone jako kandydaci na 
Przewodnicz�cego s� wpisywani na list� kandydatów po odebraniu przez osob� 
otwieraj�c� Walne Zgromadzenie ustnego o�wiadczenia o zgodzie na kandydowanie.  

4. Wyboru Przewodnicz�cego dokonuje si� w głosowaniu tajnym oddaj�c głos na jednego 
ze zgłoszonych kandydatów. Przewodnicz�cym zostaje osoba, która otrzymała 
najwi�ksz� liczb� głosów. W przypadku, gdy zgłoszono jednego kandydata na 
Przewodnicz�cego, wybór mo�e odby� si� przez aklamacj�.  



5. Przewodnicz�cy obejmuje przewodnictwo obrad, stwierdza prawidłowo�� zwołania 
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�� do podejmowania uchwał, a nast�pnie 
przedstawia porz�dek obrad.  

 

ROZDZIAŁ VI LISTA OBECNO�CI  

§ 15. 

1. Niezwłocznie po jego wyborze, Przewodnicz�cy zapewnia sporz�dzenie listy obecno�ci 
zawieraj�cej spis Akcjonariuszy uczestnicz�cych w obradach Walnego Zgromadzenia (co 
najmniej imi� i nazwisko albo nazw� (firm�)), z wymienieniem liczby akcji, które ka�dy z 
nich przedstawia, i przysługuj�cych im głosów.  

2. List� obecno�ci podpisuje Przewodnicz�cy, który w ten sposób potwierdza prawidłowo�� 
jej sporz�dzenia. Podpisana lista obecno�ci jest wyło�ona do wgl�du przez cały czas 
trwania obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadaj�cych jedn� dziesi�t� kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecno�ci powinna by� sprawdzona 
przez wybran� w tym celu Komisj� Skrutacyjn�. Wnioskodawcy maj� prawo wyboru 
jednego członka komisji.  

 

ROZDZIAŁ VII KOMISJA SKRUTACYJNA  

§ 16. 

1. Walne Zgromadzenie mo�e powoła� Komisj� Skrutacyjn�, do obowi�zków której nale�y 
w szczególno�ci nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynno�ci osób 
obsługuj�cych urz�dzenia do liczenia głosów oraz ustalanie wyników głosowania i 
przekazywanie ich Przewodnicz�cemu.  

2. Komisja Skrutacyjna składa si� z trzech członków wybieranych spo�ród Uczestników 
Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy wi�kszej liczby członków.  

3. Ka�dy Akcjonariusz mo�e zgłosi� jedn� kandydatur� na członków Komisji Skrutacyjnej, 
jak te� mo�e głosowa� tylko za jedn� kandydatur�. Komisj� Skrutacyjn� tworz� osoby, 
na które oddano najwi�ksz� liczb� głosów.  

4. Komisja Skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie 
elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest u�ywany.  

5. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodnicz�cemu wszelkie dostrze�one nieprawidłowo�ci 
w głosowaniu.  

 

ROZDZIAŁ VIII OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA  

§ 17. 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodnicz�cy zgodnie z przyj�tym 
porz�dkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególno�ci udziela 
głosu Uczestnikom Zgromadzenia, zarz�dza głosowania i ogłasza wyniki głosowa�.  

2. Przewodnicz�cy mo�e rozstrzyga� sprawy porz�dkowe, nie ma jednak prawa, bez zgody 
Walnego Zgromadzenia, usuwa� lub zmienia� kolejno�ci spraw zamieszczonych w 
porz�dku obrad.  



3. Ka�dy Akcjonariusz mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza� projekty uchwał 
dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu 
spółek handlowych.  

4. Walne Zgromadzenie mo�e podj�� uchwał� o zmianie kolejno�ci rozpatrywania 
poszczególnych spraw zawartych w porz�dku obrad.  

5. Przewodnicz�cy mo�e korzysta� z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na 
Walnym Zgromadzeniu.  

§ 18. 

1. W sprawach wniosków formalnych Przewodnicz�cy udziela głosu poza kolejno�ci�. 
Wnioskami formalnymi s� w szczególno�ci wnioski o:  

a) zamkni�cie dyskusji;   

b) zamkni�cie listy mówców;  

c) ograniczenie czasu przysługuj�cego mówcom na wyst�pienia w ramach dyskusji;  

d) zmian� kolejno�ci rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porz�dku obrad;  

e) zarz�dzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;  

f) głosowanie bez dyskusji.  

2. Nad wnioskami formalnymi nie przeprowadza si� dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku 
formalnego wnioskodawca uzasadnia krótko zło�ony przez siebie wniosek, a nast�pnie 
Przewodnicz�cy zarz�dza głosowanie, chyba �e konieczne jest zarz�dzenie przerwy 
porz�dkowej.  

3. Przewodnicz�cy mo�e w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarz�dza� krótkie 
przerwy porz�dkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowi�ce przerwy w 
obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy 
porz�dkowe nie mog� mie� na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.  

4. Przez krótk� przerw� w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie si� przerw� trwaj�c� 
nie dłu�ej ni� 30 minut, dotycz�c� kwestii proceduralnych lub technicznych zwi�zanych z 
porz�dkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadniaj�c� w szczególno�ci potrzeb� 
dokonania ostatecznej redakcji tre�ci uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub 
powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.  

5. Walne Zgromadzenie mo�e zarz�dza� przerwy w obradach wi�kszo�ci� dwóch trzecich 
głosów, przy czym ł�cznie przerwy nie mog� trwa� dłu�ej ni� trzydzie�ci dni.  

§ 19 

1. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porz�dku obrad Przewodnicz�cy albo osoba 
wskazana przez Przewodnicz�cego zwi��le omawia dan� spraw�, w szczególno�ci 
przedstawia opini� Rady Nadzorczej w sprawie wniosku lub projektu uchwały 
proponowanego do przyj�cia przez Walnego Zgromadzenie, po czym Przewodnicz�cy 
otwiera dyskusj�, udzielaj�c głosu w kolejno�ci zgłaszania si� mówców.  

2. Przewodnicz�cy udziela poza kolejno�ci� głosu członkom Zarz�du, Rady Nadzorczej 
albo biegłemu rewidentowi Spółki.  

3. Przewodnicz�cy mo�e zarz�dzi� dokonywanie zgłosze� przez mówców na pi�mie z 
podaniem imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem 
Akcjonariusza, równie� imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) Akcjonariusza.  

4. W ramach dyskusji ka�dy z mówców powinien wypowiada� si� wył�cznie w omawianej 
sprawie.  



5. Przewodnicz�cy mo�e wyznaczy� czas, jaki b�dzie przysługiwał ka�demu z mówców w 
ramach dyskusji. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj�cym, nie dotyczy 
członków Zarz�du, Rady Nadzorczej albo biegłego rewidenta Spółki.  

6. Przewodnicz�cy mo�e odebra� głos mówcy, który w swoim wyst�pieniu odbiega od 
sprawy b�d�cej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, 
przekracza czas wyznaczony na wyst�pienie, swoj� wypowiedzi� narusza przepisy 
prawa lub dobre obyczaje albo uniemo�liwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego 
Zgromadzenia.  

7. O  zamkni�ciu dyskusji decyduje Przewodnicz�cy.  

§ 20 

1. Po zamkni�ciu dyskusji Przewodnicz�cy zarz�dza głosowanie, chyba �e konieczne jest 
zarz�dzenie przerwy porz�dkowej.  

2. Akcjonariusz ma prawo do czasu zamkni�cia dyskusji nad punktem porz�dku obrad do 
wniesienia propozycji zmian do tre�ci projektu uchwały proponowanego do przyj�cia 
przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna by� uzasadniona przez Akcjonariusza. 
Propozycje mo�na składa� pisemnie na r�ce Przewodnicz�cego albo ustnie do protokołu 
obrad. W propozycji nale�y wskaza� imi� i nazwisko albo nazw� (firm�) Akcjonariusza, a 
w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, równie� imi� i 
nazwisko przedstawiciela.  

3. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały proponowanego do przyj�cia 
przez Walne Zgromadzenie, Przewodnicz�cy w pierwszej kolejno�ci zarz�dza 
głosowanie nad przyj�ciem albo odrzuceniem poprawek. Głosowanie nad projektem 
uchwały w brzmieniu uwzgl�dniaj�cym wyniki głosowania nad poprawkami przeprowadza 
si� w ostatniej kolejno�ci.  

4. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzgl�dniaj�cym wyniki 
głosowania nad poprawkami, Przewodnicz�cy albo osoba przez niego wskazana 
odczytuje tre�� tego projektu uchwały.  

5. Przewodnicz�cy zapewnia prawidłowo�� głosowania i jego zgodno��, w szczególno�ci w 
zakresie kworum lub wymaganej wi�kszo�ci głosów, z odpowiednimi przepisami prawa.  

6. Przewodnicz�cy mo�e zarz�dzi�, aby Uczestnicy Zgromadzenia głosowali w porz�dku 
ustalonym przez Przewodnicz�cego.  

§ 21 

Po zako�czeniu głosowania Przewodnicz�cy albo osoba wskazana przez niego podaje do 
wiadomo�ci Uczestników Zgromadzenia wyniki głosowania.  

§ 22 

Akcjonariusz zgłaszaj�cy swój sprzeciw ma mo�liwo�� zgłoszenia do protokołu obrad 
Walnego Zgromadzenia zwi�złego uzasadnienia sprzeciwu.  

§ 23 

Przewodnicz�cy zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów 
porz�dku obrad.  

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IX UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA  

§ 24 

1. Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały jedynie w sprawach obj�tych 
porz�dkiem obrad, chyba �e cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym 
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotycz�cego powzi�cia uchwały.  

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze 
porz�dkowym mog� by� uchwalone, mimo �e nie były umieszczone w porz�dku obrad.  

3. Uchwały mo�na powzi��, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, 
je�eli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
dotycz�cego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 
porz�dku obrad.  

4. Z zastrze�eniem obowi�zuj�cych przepisów prawa, Walne Zgromadzenie mo�e swoj� 
uchwał� przyj�t� wcze�niej zmieni� albo uchyli� (reasumpcja).  

 

ROZDZIAŁ X GŁOSOWANIE  

§ 25 

1. Projekt uchwały powinien zosta� odczytany przed rozpocz�ciem głosowania. Je�eli 
projekt uchwały został wydrukowany i jest dost�pny dla ka�dego obecnego 
Akcjonariusza, a �aden Akcjonariusz nie domaga si� jego odczytania w cało�ci, 
Przewodnicz�cy mo�e zaniecha� odczytywania cało�ci projektu uchwały odwołuj�c si� 
do wydrukowanej tre�ci.  

2. Porz�dek głosowania ustala Przewodnicz�cy, przy czym w pierwszej kolejno�ci głosuje 
si� poprawki do projektu uchwały (jeszcze wcze�niej powinny by� głosowane poprawki, 
które rozstrzygaj� o innych wnioskach co do poprawek), a nast�pnie głosuje si� nad 
projektem uchwały z przyj�tymi wcze�niej poprawkami.  

3. Akcjonariusz wchodz�cy w skład organu Spółki nie mo�e bra� udziału w głosowaniu nad 
własnym absolutorium, ale mo�e bra� udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 
innym osobom.  

4. Głosowania na Zgromadzeniach odbywaj� si� co do zasady przy wykorzystaniu kart do 
głosowania lub urz�dzenia elektronicznego słu��cego do oddawania głosów lub przez 
podniesienie r�ki. Głosowania mog� by� przeprowadzane w inny sposób, je�eli Walne 
Zgromadzenie tak zdecyduje.  

5. Z zastrze�eniem obowi�zuj�cych przepisów prawa i postanowie� Statutu, głosowanie 
jest jawne. Tajne głosowanie zarz�dza si� przy wyborach oraz nad wnioskami o 
odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o poci�gni�cie ich do 
odpowiedzialno�ci, jak równie� w sprawach osobowych. Tajne głosowanie nale�y 
równie� zarz�dzi� na ��danie cho�by jednego z Akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

 

ROZDZIAŁ XI POWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  

§ 26 

1. Z zastrze�eniem postanowie� Statutu oraz przepisów prawa reguluj�cych uprawnienie 
do bezpo�redniego powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, do wyboru 
członków Rady Nadzorczej Spółki zastosowanie maj� poni�sze postanowienia.  



2. Zarz�d zobowi�zany jest przedstawi� Przewodnicz�cemu wszystkie zgłoszenia 
kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z dokumentami doł�czonymi do takiego 
zgłoszenia, je�eli s� one w posiadaniu Zarz�du przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

3. Przewodnicz�cy przedstawia Uczestnikom Zgromadzenia kandydatów na członków Rady 
Nadzorczej. Kandydaci mog� si� te� zaprezentowa� samodzielnie. Dana osoba musi 
zło�y� o�wiadczenie, �e zgadza si� na wybór. O�wiadczenie mo�e mie� form� pisemn�, 
ustn� lub mo�e by� przesłane do Spółki faksem nie pó�niej ni� do dnia Walnego 
Zgromadzenia.  

4. Przewodnicz�cy powinien upewni� si�, która osoba kandyduje na stanowisko 
niezale�nego członka Rady Nadzorczej poprzez odebranie od takiej osoby o�wiadczenia 
o spełnieniu kryteriów niezale�no�ci. O�wiadczenie mo�e mie� form� pisemn�, ustn� lub 
mo�e by� przesłane do Spółki faksem nie pó�niej ni� do dnia Walnego Zgromadzenia. W 
zakresie kryteriów niezale�no�ci członków Rady Nadzorczej powinny by� stosowane 
kryteria okre�lone w Dobrych Praktykach.  

5. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej osoba uprawniona do głosowania mo�e odda� 
przysługuj�ce jej głosy za powołaniem do Rady Nadzorczej takiej liczby kandydatów, ile 
pozostaje w niej nieobsadzonych miejsc. Do Rady Nadzorczej b�d� wybrani kandydaci, 
którzy otrzymaj� kolejno najwi�ksz� liczb� głosów.  

6. W sytuacji, gdy liczba nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej jest równa liczbie 
kandydatów na członków Rady Nadzorczej, dopuszczalne jest tzw. głosowanie blokowe, 
to jest nad wyborem wszystkich zgłoszonych kandydatów.  

7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o odwołaniu ze składu lub zawieszeniu w 
czynno�ciach członka Rady Nadzorczej odr�bnie w odniesieniu do ka�dej z 
zawieszanych albo odwoływanych osób.  

 

ROZDZIAŁ XII PROTOKOŁY  

§ 27 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny by� umieszczone w protokole sporz�dzonym 
przez notariusza.  

2. Tre�� i zasady sporz�dzania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia reguluj� 
odpowiednie przepisy prawa.  

3. W protokole stwierdza si� prawidłowo�� zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolno�� do powzi�cia uchwał oraz wymienia si� powzi�te uchwały, a przy ka�dej 
uchwale: liczb� akcji, z których oddano wa�ne głosy, procentowy udział tych akcji w 
kapitale zakładowym, ł�czn� liczb� wa�nych głosów, liczb� głosów „za”, „przeciw” i 
„wstrzymuj�cych si�” oraz zgłoszone sprzeciwy.  

4. Niezale�nie od innych obowi�zków informacyjnych Spółki wynikaj�cych w szczególno�ci 
z przepisów maj�cych zastosowanie do Spółki jako spółki publicznej, w terminie tygodnia 
od zako�czenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej 
wyniki głosowa� w zakresie wskazanym w ust. 3 powy�ej. Wyniki głosowa� powinny by� 
dost�pne do dnia upływu terminu do zaskar�enia uchwały Walnego Zgromadzenia.  

5. Na ��danie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje si� do protokołu jego pisemne 
o�wiadczenie.  

6. Do protokołu doł�cza si� list� obecno�ci z podpisami Uczestników Zgromadzenia.  

7. Zarz�d prowadzi ksi�g� protokołów obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dost�p 
do dokumentów zawartych w tej ksi�dze na zasadach okre�lonych przez Kodeks spółek 



handlowych. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarz�d doł�cza do ksi�gi 
protokołów.  

 

ROZDZIAŁ XIII POSTANOWIENIA KO�COWE  

§ 28 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj� zastosowanie wła�ciwe 
przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.  

2. W przypadku jakichkolwiek rozbie�no�ci pomi�dzy postanowieniami niniejszego 
Regulaminu a bezwzgl�dnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa (w szczególno�ci 
Kodeksem spółek handlowych), postanowie� Regulaminu sprzecznych z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa nie stosuje si�.  

3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w 
�ycie pocz�wszy od nast�pnego Walnego Zgromadzenia, chyba �e Walne Zgromadzenie 
ustali inny termin wej�cia w �ycie zmian.” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
Uchwała została podj�ta jednogło�nie – za podj�ciem uchwały oddano 5.992.930 wa�nych głosów, 
nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si� nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone 
�adne sprzeciwy   
 
 
 
 


