Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tworzyw Sztucznych „Z bkowice-Erg” Spółka Akcyjna
w D browie Górniczej
§ 1.
Przedmiot regulaminu.
Regulamin okre la szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego
Zgromadzenia.
§ 2.
Definicje.

U yte w regulaminie okre lenia oznaczaj :
1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyj ty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Spółka - spółk akcyjn pod firm ZTS „Z bkowice-Erg” S.A z siedzib w D browie Górniczej ,
zarejestrowan w rejestrze przedsi biorców prowadzonym przez S d Rejonowy w Katowicach
VIII Wydział Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000085389,
3. Statut - statut Spółki ,
4. Akcjonariusz(-e) - akcjonariuszy Spółki,
5. 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 - Akcjonariusza, jego przedstawiciela,
10. przedstawiciel - osob (y) upowa nion (e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymuj c (e) si
pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upowa niaj cym do reprezentowania
Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.
§ 3.
Podstawa prawna Zgromadzenia.
1. Zgromadzenie jest najwy szym organem Spółki.
2. Zwołanie, przygotowanie i przebieg Zgromadzenia odbywa si w trybie i na zasadach okre lonych w
przepisach prawa, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.
§ 4.
Zwołanie i odwołanie Zgromadzenia
1.
2.
3.
4.
5.

danie zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad zgłaszane
przez uprawnione podmioty powinno by uzasadnione.
Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odby si w terminie wskazanym w
daniu , za w przypadku wyst pienia istotnych przeszkód , w najbli szym terminie umo liwiaj cym
rozstrzygni cie spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia.
Odwołanie 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.
Odwołanie Zgromadzenia w innych przypadkach mo e nast pi , je eli jego odbycie napotyka na
nadzwyczajne przeszkody (siła wy sza) lub jest oczywi cie bezprzedmiotowe.
Odwołanie nast puje w taki sam sposób jak zwołanie, nie pó niej ni na trzy tygodnie przed
pierwotnie planowanym terminem., przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla
Spółki i akcjonariuszy,

6. Zmiana terminu odbycia Zgromadzenia nast puje w tym samym trybie, co jego odwołanie, cho by
proponowany porz dek obrad nie ulegał zmianie.
§ 5.
Miejsce i czas Zgromadzenia
Zgromadzenie powinno odbywa si w miejscu i czasie umo liwiaj cym jak najszerszemu kr gowi
akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
§ 6.
Lista akcjonariuszy
1. Lista akcjonariuszy, sporz dzona i podpisana przez Zarz d , stanowi spis akcjonariuszy, którzy
wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawieraj cy:
1/ imiona i nazwiska (nazwy firm) uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
2/ miejsce ich zamieszkania lub adres do dor cze , w przypadku osoby fizycznej , dla firmy jej
siedzib ,
3/ liczb i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilo przysługuj cych głosów.
2. Lista akcjonariuszy zostaje wyło ona do wgl du w lokalu Zarz du w godzinach pracy Spółki przez
trzy dni powszednie bezpo rednio poprzedzaj ce Zgromadzenie, a tak e w miejscu i w czasie obrad
Zgromadzenia.
3. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1, obejmuje prawo do głosowania,
stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
§ 7.
Udział w Zgromadzeniu członków Zarz du i Rady Nadzorczej oraz ekspertów.
1. Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej , nie b d cy akcjonariuszami powinni uczestniczy w
Zgromadzeniu z prawem zabierania głosu , bez potrzeby otrzymania zaprosze .
2. Nieobecno członka Zarz du lub Rady Nadzorczej wymaga wyja nienia , które powinno zosta
przedstawione Zgromadzeniu.
3. Zarz d obowi zany jest pisemnie powiadamia członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadze .
4. Na zaproszenie Zarz du mog bra udział w obradach lub ich cz ci inne osoby, w szczególno ci
biegli rewidenci , doradcy i eksperci, je eli ich udział b dzie celowy ze wzgl du na potrzeb
przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozwa anych sprawach.
5. Biegły rewident powinien bra udział w Zwyczajnym Wlanym Zgromadzeniu oraz na takim
nadzwyczajnym Zgromadzeniu , którego przedmiotem obrad b d sprawy finansowe Spółki.
6. Osoby wskazane w pkt. 4 mog tak e by zapraszane ad hoc przez Zarz d oraz Przewodnicz cego i
bra udział tylko w cz ci obrad Zgromadzenia.
§ 8.
Otwarcie Zgromadzenia
Osoba otwieraj ca Zgromadzenie – przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub jego zast pca , mo e
podejmowa wszelkie decyzje i czynno ci porz dkowe niezb dne do rozpocz cia obrad Zgromadzenia,
powstrzymuj c si od rozstrzygni merytorycznych lub formalnych , zobowi zana jest do dokonania :
1/ sporz dzenia listy kandydatów na przewodnicz cego Zgromadzenia,
2/ ogłoszenia listy kandydatów na przewodnicz cego,
3/ zarz dzenia głosowania na przewodnicz cego i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem,
4/ ogłoszenia kogo wybrano na przewodnicz cego oraz przekazania tej osobie kierowania obradami.

§ 9.
Wybór Przewodnicz cego
1. Ka dy uprawniony do udziału w Zgromadzeniu ma prawo kandydowa na Przewodnicz cego , jak
równie zgłosi do protokołu jedn kandydatur na stanowisko Przewodnicz cego.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na list po zło eniu do protokołu o wiadczenia, e kandydatur
t przyjmuj . List zgłoszonych kandydatów sporz dza otwieraj cy Zgromadzenie. Z chwil
ogłoszenia listy uwa a si j za zamkni t .
3. Wyboru Przewodnicz cego Zgromadzenia dokonuje si w głosowaniu tajnym oddaj c glos na
ka dego zgłoszonego kandydata w kolejno ci alfabetycznej.
4. Przewodnicz cym zostaje kandydat, na którego oddano najwi ksz liczb głosów wa nych.
§ 10.
Kompetencje Przewodnicz cego
1. Przewodnicz cy kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyj tym porz dkiem obrad,
przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem praw i interesów
wszystkich akcjonariuszy.
2. Do zada przewodnicz cego nale y w szczególno ci:
1/ zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad, w tym czuwanie na rzeczowym
przebiegiem obrad, dopilnowanie wyczerpania porz dku obrad i rozstrzyganie w tpliwo ci
regulaminowych,
2/ udzielanie głosu,
3/ wydawanie zarz dze porz dkowych na sali obrad,
4/ zarz dzanie głosowa , czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników
głosowa ,
5/ samodzielne zarz dzanie przerw porz dkowych w obradach innych ni przerwy zarz dzone przez
Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych. Przerwy porz dkowe powinny
by zarz dzane przez przewodnicz cego w taki sposób, eby obrady Zgromadzenia mo na było
zako czy w dniu ich rozpocz cia oraz aby nie nast piło utrudnienie wykonywania praw przez
akcjonariuszy.
3. Przewodnicz cy mo e wprowadza pod obrady sprawy porz dkowe, do których nale zwłaszcza:
1/ zgłoszenie wniosku o zmian kolejno ci rozpatrywania spraw przewidzianych w porz dku obrad,
2/ wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
3/ sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
4/ rozpatrzenie wniosku i podj cie uchwały o zwołanie Zgromadzenia.
4. W sprawach porz dkowych przewodnicz cy mo e samodzielnie zdecydowa o pozostawieniu
zgłoszonego wniosku bez biegu.
5. Od decyzji przewodnicz cego w sprawach porz dkowych uczestniczy Zgromadzenia mog odwoła
si do Zgromadzenia.
6. Przewodnicz cy nie mo e samodzielnie usuwa spraw z ogłoszonego porz dku obrad, zmienia
kolejno ci poszczególnych jego punktów oraz wprowadza pod obrady spraw merytorycznych nie
obj tych porz dkiem obrad.
§ 11.
Lista obecno ci
1. Przewodnicz cy , niezwłocznie po wyborze , zarz dza sporz dzenie listy obecno ci.
2. Przy sporz dzaniu listy obecno ci nale y:
a) sprawdzi czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,

b) sprawdzi to samo akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub
innego wiarygodnego dokumentu,
c) sprawdzi prawidłowo pełnomocnictwa,
d) wyda akcjonariuszowi b d jego pełnomocnikowi dokument do głosowania je eli jest
przewidziany.
2. Odwołanie dotycz ce uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu składane s
do
przewodnicz cego.

3. List obecno ci zawieraj c :
a) imi i nazwisko albo firm (nazw ) ka dego Akcjonariusza, a je eli Akcjonariusz jest
reprezentowany przez przedstawiciela, tak e jego imi i nazwisko;

b) liczb akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczb przypadaj cych na nie głosów,
podpisuj uczestnicy Zgromadzenia i Przewodnicz cy, który w ten sposób potwierdza prawidłowo
jej sporz dzenia.
4. W czasie obrad lista powinna by dost pna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia. Osoby
sporz dzaj ce list obecno ci obowi zane s do bie cego nanoszenia na niej zmian składu
osobowego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
5. Lista obecno ci mo e by sporz dzona w kilku równorz dnych egzemplarzach i/albo w formie
osobnych dokumentów, zawieraj cych spisy Akcjonariuszy posiadaj cych akcje tego samego rodzaju.
6. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecno ci stwierdzonej przez specjalnie w tym celu
powołan komisj , o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie
na wniosek komisji sprawdzaj cej.
§ 12.
Komisja Skrutacyjna

1. Po sporz dzeniu i podpisaniu listy obecno ci przewodnicz cy stwierdza prawidłowo zwołania
Zgromadzenia oraz zdolno do podejmowania uchwał, przedstawia porz dek obrad i mo e zarz dzi
wybór Komisji Skrutacyjnej lub poddaje pod głosowanie porz dek obrad.
2. Komisja Skrutacyjna składa si z 2 członków i wybierana jest w drodze głosowania na ka dego
kandydata przez Zgromadzenie spo ród jego uczestników, przy czym ka dy akcjonariusz mo e
zgłosi jednego kandydata. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodz osoby, które uprzednio przed
głosowaniem wyraziły zgod na kandydowanie i na które oddano najwi ksz liczb głosów.
3. Je eli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadaj ca liczbie
członków komisji okre lonej w uchwale o której mowa w pkt. 1, wyboru dokonuje si na wszystkich
zgłoszonych kandydatów ł cznie, w drodze aklamacji, o ile wył czono tajno głosowania o którym
mowa w § 18 pkt 4 zdanie drugie.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna
zobowi zana jest bezzwłocznie powiadomi Przewodnicz cego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszaj c
jednocze nie wnioski co do dalszego post powania.
5. Komisja skrutacyjna mo e korzysta z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki
6. Do obowi zków Komisji Skrutacyjnej nale y:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich przewodnicz cemu w celu dokonania ogłoszenia,
c) inne czynno ci zwi zane z prowadzeniem głosowa ,
d) niezwłoczne zgłaszanie przewodnicz cemu przypadków stwierdzonych przez Komisj
nieprawidłowo ci w przeprowadzaniu głosowania,
e) podpisywanie wraz z przewodnicz cym dokumentów zawieraj cych wyniki głosowania.
§ 13.
Porz dek obrad
1. Po podpisaniu listy obecno ci i jej sprawdzeniu przewodnicz cy poddaje pod głosowanie porz dek
obrad, z uwzgl dnieniem postanowie § 7 niniejszego Regulaminu.

2. Zgromadzenie mo e przyj proponowany porz dek obrad bez zmian, zmieni kolejno obrad,
usun z niego niektóre sprawy, b d zaniecha rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku
obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad mo e zapa
jedynie w przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne powody i gdy zło ony w tym przedmiocie
wniosek został szczegółowo umotywowany .
3. Zdj cie z porz dku obrad b d zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad na
wniosek akcjonariuszy , wymaga uchwały Zgromadzenia, po uprzednio wyra onej zgodzie przez
wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Zgromadzenia.
4. Je eli Zgromadzenie podejmie uchwał o usuni ciu z porz dku obrad którego z jego punktów,
zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostaj bez biegu.
§ 14.
Zmiana i uchylenie uchwał
1. Zgromadzenie mo e swoj uchwał przyj t wcze niej zmieni albo uchyli (reasumpcja).
2. Reasumpcja nie mo e nast pi na tym samym Zgromadzeniu, z wyj tkiem przypadków, gdy jest na
nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do
reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.
3. Je eli Zgromadzenie podejmie uchwał o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała b dzie
skuteczna pod warunkiem, e w jej tre ci zostan zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłosze o
zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upowa ni do ich okre lenia osob bezpo rednio zaanga owan
w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały nale y do Zarz du, chyba e
Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 15.
Dyskusja
1. Po przedstawieniu ka dej w kolejno ci sprawy zamieszczonej w porz dku obrad przewodnicz cy
otwiera dyskusj , udzielaj c głosu w kolejno ci zgłaszania si . Za zgod Zgromadzenia dyskusja
mo e by przeprowadzona nad kilkoma punktami porz dku obrad ł cznie. O zamkni ciu dyskusji
decyduje przewodnicz cy.
2. Przewodnicz cy mo e zarz dzi dokonywanie zgłosze do dyskusji na pi mie z podaniem imienia i
nazwiska.
3. Członkom Zarz du i Rady Nadzorczej przewodnicz cy mo e udzieli głosu poza kolejno ci .
4. Głos mo na zabiera wył cznie w sprawach obj tych porz dkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Przy rozpatrywaniu danej sprawy przewodnicz c mo e zarz dzi czas obowi zuj cy ka dego mówc
przy wyst pieniu oraz replice. Nie dotyczy to członków Zarz du, Rady Nadzorczej i ekspertów.
6. Przewodnicz cy mo e zwraca uwag mówcy, który odbiega od tematu b d cego przedmiotem
rozpatrywania, przekracza przysługuj cy mu czas wyst pienia lub wypowiada si w sposób
niedozwolony. Mówcom nie stosuj cym si do uwag przewodnicz cego lub zabieraj cym głos w
sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, przewodnicz cy mo e odebra głos.
§ 16.
Sprawy formalne
1. W sprawach formalnych przewodnicz cy mo e udzieli głosu poza kolejno ci .
2. Za sprawy formalne uwa a si wniosek co do sposobu obradowania i głosowania w szczególno ci
wnioski dotycz ce:
a) zamkni cia listy mówców,
b) ograniczenia, odroczenia lub zamkni cia dyskusji,
c) zarz dzenia przerwy porz dkowej w obradach,

d) kolejno ci uchwalania wniosków,
e) zgodno ci przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i
niniejszego Regulaminu.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odby si bezpo rednio po ich zgłoszeniu, w której
mog bra udział tylko dwaj mówcy: jeden ‘za’ a jeden ‘przeciw’ zgłoszonemu wnioskowi, chyba e
Zgromadzenie postanowi inaczej. Po zamkni ciu dyskusji nad wnioskami formalnymi
przewodnicz cy zarz dza głosowanie w tych sprawach.
4. Na danie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje si do protokołu jego pisemne o wiadczenie.
§ 17.
Projekty uchwał
1. Projekty uchwał proponowanych do przyj cia przez Zgromadzenie oraz inne istotne materiały
powinny by przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i je li jest to wymagane opini
Rady Nadzorczej przed Zgromadzeniem, w czasie umo liwiaj cym zapoznanie si z nimi i dokonanie
oceny.
W szczególno ci wymagane jest uzasadnienie kandydatur przy proponowaniu tre ci uchwały w
zakresie wyborów członków Rady Nadzorczej oraz Zarz du.
2. Ka dy akcjonariusz ma prawo zadawania pyta w sprawie obj tej porz dkiem obrad.
3. Ka dy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnie do projektów uchwał
obj tych porz dkiem obrad Zgromadzenia do czasu zamkni cia dyskusji nad danym punktem
porz dku obrad obejmuj cym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
4. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny by składane na pi mie – osobno dla ka dego
projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, Przewodnicz cemu
Zgromadzenia.
5. Wyst pienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno by zako czone wyra nie
sformułowanym stwierdzeniem czy mówca jest za b d przeciw projektowi uchwały, chyba e
wyst pienie ma charakter pytania.
6. Je eli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyra nie brzmienia proponowanej uchwały, do
ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowi zany jest Przewodnicz cy.
§ 18.
Głosowanie
1. Po zamkni ciu dyskusji nad ka dym z punktów obrad, przed przyst pieniem do głosowania,
przewodnicz cy podaje do wiadomo ci, jakie wnioski wpłyn ły.
2. Głosowanie nad uchwałami nast puje po odczytanie ich projektów, a porz dek głosowania b dzie
nast puj cy:
a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejno ci głosuje si
wnioski, których przyj cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
b) głosowanie nad projektem uchwały w cało ci w proponowanym brzmieniu, ze zmianami
wynikaj cymi z przyj tych wniosków.
3. Je eli przyj cie uchwały wymaga okre lonego kworum lub kwalifikowanej wi kszo ci głosów,
sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponuj obecni, albo jaka cz
kapitału zakładowego jest
reprezentowana, nast puje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem
uchwały.
4. Prawo dania tajnego głosowania nie słu y przy podejmowaniu uchwał w sprawach porz dkowych.
Zgromadzenie mo e uchyli tajno głosowania w sprawach dotycz cych wyboru powoływanych
przez nie komisji.

§ 19.
Głosowanie oddzielnymi grupami
1. Je eli przepisy prawa lub Statut wymagaj przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami
(rodzajami) akcji, Przewodnicz cy zarz dzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji.
2. W głosowaniu za ka dym razem wezm udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponuj cy głosami z
akcji nale cych do danego rodzaju akcji.
3. Przewodnicz cy mo e zarz dzi , e uczestnicy Zgromadzenia głosuj w porz dku przez niego
ustalonym.
4. Je eli uczestnik Zgromadzenia b dzie posiadał ró ne rodzaje akcji, powinien głosowa oddzielnie w
ka dej grupie akcji, oddaj c tyle głosów, ile b dzie przypadało na dany rodzaj akcji.
5. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uwa a si :
a) akcje uprzywilejowane co do głosu oraz przyznaj ce akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie
nie przysługuj innym akcjom (dla ka dego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji),
b) akcje uprzywilejowane wył cznie co do głosu, przy czym ka dy rodzaj akcji ustala si według
takiej
samej
liczby
głosów
przypadaj cych
na
jedn
akcj ,
c) akcje zwykłe (ł cznie akcje na okaziciela i akcje imienne).
§ 20.
Sposób głosowania
1. Głosowania na Zgromadzeniach mog odbywa si z wykorzystaniem techniki elektronicznej.
2. Zmiana techniki głosowania mo e mie miejsce w nast puj cych przypadkach:
3. głosowania w drodze aklamacji,
b) głosowania jawnego, je eli w Zgromadzeniu bierze udział mniej ni 5 (pi ciu) uczestników
Zgromadzenia,
c) w przypadku awarii urz dze elektronicznych do głosowania trwaj cej dłu ej ni pół godziny, a
Zgromadzenie nie zarz dzi przerwy w obradach o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek
handlowych.
4. Je eli głosowanie nie b dzie mogło odby si z jakichkolwiek przyczyn z wykorzystaniem techniki
elektronicznej, Zarz d zobowi zany b dzie przygotowa karty do głosowania.
5. Dokumenty zawieraj ce wyniki ka dego głosowania podpisuj wszyscy członkowie komisji
skrutacyjnej oraz Przewodnicz cy.
§ 21.
Przerwa w obradach Zgromadzenia.
1. Zgromadzenie mo e zarz dzi przerw w obradach, dla utrzymania ci gło ci Zgromadzenia nie jest
konieczne zachowanie to samo ci podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególno ci:
a) w Zgromadzeniu mo e po przerwie wzi udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod
warunkiem, e znajduj si oni na li cie obecno ci sporz dzonej w dniu wznowienia obrad,
b) je eli Przewodnicz cy wybrany przed zarz dzeniem przerwy jest obecny, przewodniczy obradom
po wznowieniu i nie dokonuje si ponownego wyboru,
c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - je eli s to inne osoby, nale y zło y dokument
pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upowa niaj cy do reprezentowania Akcjonariusza w
Zgromadzeniu,
d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga si według zasad okre lonych w art. 406
Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy si w stosunku do ogłoszonego terminu
Zgromadzenia, nie za w stosunku do terminu ponownego rozpocz cia obrad.

2. Nie jest dopuszczalne poszerzenie porz dku obrad Zgromadzenia w stosunku do tre ci ogłoszenia
zwołuj cego Zgromadzenie .
3. Uchwała o zarz dzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób
przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z o
ile Zgromadzenie b dzie odbywa si w tej samej miejscowo ci.
4. Zarz dzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach skutkuje zaprotokołowaniem uchwał podj tych
przed przerw , z zaznaczeniem e Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegn uchwały podj te w tej cz ci obrad w
osobnym protokole, a gdy przerw b dzie kilka - w osobnych protokołach.
6. Do ka dego protokołu notarialnego , je li na skutek zarz dzenia przerw sporz dzono ich kilka ,
doł cza si list obecno ci uczestników Zgromadzenia bior cych udział w jego danej cz ci.
§ 22.
Zamkni cie obrad
Po wyczerpaniu porz dku obrad przewodnicz cy zamyka Zgromadzenie. Z t chwil przestaje ono
funkcjonowa jako organ Spółki, za obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mog wa nie podejmowa
uchwał.
§ 23.
Protokół
1. Protokół Zgromadzenia sporz dza notariusz .
2. Przewodnicz cy mo e zarz dzi , oprócz protokołu sporz dzonego w formie aktu notarialnego,
dodatkowe zapisywanie przebiegu cało ci lub cz ci obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego
przez siebie sekretarza. Sekretarzem mo e by osoba nie b d ca uczestnikiem Zgromadzenia.
3. W zapisie mog by odnotowane sprawy, które nie s przedmiotem protokołu sporz dzanego przez
notariusza, a w szczególno ci sposób rozstrzygni cia spraw porz dkowych i formalnych oraz przebieg
dyskusji dotycz cej zgłoszonych projektów uchwał.
4. Wydaj c akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka mo e za da kosztów
jego sporz dzenia.
5. Przebieg obrad - w cało ci albo cz ci - mo e by , na wniosek Zarz du, dodatkowo rejestrowany za
pomoc zapisów fonicznych lub wizualnych.
6. No niki z dokonanymi nagraniami przechowywane b d przez Zarz d, który mo e podj decyzj o
ich zniszczeniu, za kopie nie b d wydawane.
7. Rejestracja mo e by dokonana za zgod Zgromadzenia , jednak osoba zabieraj ca głos mo e da ,
aby jej wypowied lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub
rozpowszechniane.
§ 24.
W sprawach nie obj tych niniejszym Regulaminem maj odpowiednie zastosowanie wła ciwe przepisy
prawa oraz postanowienia Statutu .
§ 25.
W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarz d jest zobowi zany w terminie
14 dni sporz dzi tekst jednolity.

