REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIB WE WŁOSZCZOWIE
§1
Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa
w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowie niniejszego
regulaminu.
§2
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d Spółki, z zastrze eniem przepisu art. 399 § 2, 3 i 4
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowie § 5 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenia s zwyczajne i nadzwyczajne i odbywaj si w siedzibie Spółki
lub w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym przez
Zarz d Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzgl dnieniu
mo liwo ci zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, najszerszemu kr gowi
akcjonariuszy.
3. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj wył cznie osoby b d ce
akcjonariuszami Spółki na szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia (dzie
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
4. W Walnym Zgromadzeniu maj prawo uczestniczy akcjonariusze, którzy nie wcze niej ni
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej ni w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili
podmiotowi prowadz cemu rachunek papierów warto ciowych
danie wystawienia
imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala
list akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie
wykazu sporz dzonego przez podmiot prowadz cy depozyt papierów warto ciowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Spółce
najpó niej na tydzie przed dat Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze mog uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu
osobi cie lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno by sporz dzone na pi mie
lub w formie elektronicznej.
6. Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej uczestnicz w obradach Walnego Zgromadzenia
w składzie umo liwiaj cym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy uczestnictwo którego z członków
tych organów jest z wa nych powodów niemo liwe uczestnikom Walnego Zgromadzenia
zostan przedstawione przyczyny ich nieobecno ci.
7. Biegły rewident dokonuj cy badania sprawozda finansowych Spółki jest zapraszany na
obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególno ci gdy w porz dku obrad przewidziano punkt
dotycz cy spraw finansowych Spółki.
§3
1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia nale y do obowi zków Zarz du.
2. Do obowi zków Zarz du zwi zanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, nale
wszystkie czynno ci wynikaj ce z wła ciwych przepisów prawa i Statutu Spółki,
a w szczególno ci:
a) ustalenie porz dku obrad, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
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b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
c) sporz dzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu,
d) zapewnienie wyło enia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, w lokalu Zarz du na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
e) zapewnienie protokołowania obrad i podj tych uchwał, w formie wymaganej prawem.
§4
1. Lista obecno ci, sporz dzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarz d listy akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. List obecno ci sporz dzaj osoby wyznaczone w tym celu przez Zarz d. Przy sporz dzaniu
listy obecno ci nale y:
a) sprawdzi , czy akcjonariusz wymieniony jest na li cie uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu,
b) sprawdzi to samo
akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu to samo ci
lub odpisu z wła ciwego rejestru,
c) sprawdzi i zał czy do listy obecno ci pełnomocnictwa osób wyst puj cych w imieniu
akcjonariuszy,
d) uzyska podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na li cie obecno ci,
e) wyda akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiedni kart do głosowania.
3. Odwołania dotycz ce uprawnie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mog by
kierowane do osoby prowadz cej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne
Zgromadzenie.
4. Lista obecno ci po jej sporz dzeniu, jest podpisywana przez Przewodnicz cego Zgromadzenia
i wyło ona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecno ci uzupełniana jest o osoby
uprawnione, zgłaszaj ce si w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego
obrad.
§5
1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub jego zast pca,
a w przypadku jego nieobecno ci jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecno ci
tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera prezes zarz du albo osoba wyznaczona przez Zarz d.
2. Osoba otwieraj ca Walne Zgromadzenie zarz dza niezwłocznie wybór Przewodnicz cego
i przewodniczy zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymuj c si od jakichkolwiek
innych rozstrzygni merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodnicz cego, spo ród dowolnej liczby osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy
jako kandydaci na Przewodnicz cego.
§6
1. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia powinien prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia
w taki sposób, aby zapewni ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów
wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodnicz cy Zgromadzenia, nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwa
lub zmienia spraw zamieszczonych w porz dku obrad.
3. Przewodnicz cy Zgromadzenia kieruje obradami i mo e podejmowa decyzje w ka dej sprawie
zwi zanej z obradami, a w szczególno ci co do:
a) zarz dzenia głosowania,
b) udzielania b d odebrania głosu i ustalania kolejno ci zabierania głosu,
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c) ograniczania prawa głosu,
d) zarz dzania krótkich przerw w obradach, z zastrze eniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek
handlowych,
e) udzielenia zgody na obecno na sali obrad innych osób ni akcjonariusze.
4. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia nie mo e zarz dza przerw w obradach albo
uwzgl dnia wniosków uczestników Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu
wył cznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Uczestnikom zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji
porz dkowych Przewodnicz cego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie
rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodnicz cego.
§7
Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w ka dym punkcie porz dku obrad i w ka dej sprawie
porz dkowej, prawo do jednego wyst pienia i do jednej repliki. Czas wyst pienia ogranicza si
do 10 minut, a czas repliki do 5 minut.
§8
1. Przewodnicz cy Zgromadzenia mo e udziela głosu członkom organów i pracownikom Spółki
oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyja nie .
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarz du bior cy udział w obradach oraz biegły rewident Spółki,
w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezb dnym dla rozstrzygni cia spraw
omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrze eniem ogranicze
wynikaj cych
z obowi zuj cych przepisów prawa, powinni udziela uczestnikom Zgromadzenia wyja nie
i informacji dotycz cych Spółki. W przypadkach wymagaj cych szczegółowej, specjalistycznej
wiedzy z danej dziedziny Członek Zarz du lub Rady mo e wskaza osob spo ród
pracowników Spółki, która udzieli takich informacji lub wyja nie .
§9
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w prawach obj tych porz dkiem obrad,
po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosy akcjonariuszy nie bior cych udziału w głosowaniu, a obecnych na sali obrad, traktowane
s jako głosy wstrzymuj ce si .
3. Niewa ne b d głosy uczestników Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem lub uchwał
i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.
4. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób w zakresie
jednej uchwały lub jednego wniosku, wa ny b dzie tylko głos oddany jako pierwszy.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj zwykł wi kszo ci głosów oddanych, o ile przepisy
prawa lub Statut Spółki nie stanowi inaczej.
§ 10
Głosowania nad sprawami porz dkowymi, mog
dotyczy
tylko spraw zwi zanych
z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje si pod głosowanie w tym trybie uchwał, które
mog wpływa na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
§ 11
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1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad, mo e zapa
wył cznie w przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej
sprawie, powinien by szczegółowo umotywowany przez wnioskodawc .
2. Zdj cie z porz dku obrad b d zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej
w porz dku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podj cia uchwały Walnego
Zgromadzenia, po uprzednim wyra eniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy,
którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.
§ 12
1. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia powinien zapewni zgłaszaj cym sprzeciw wobec
uchwały, mo liwo zwi złego uzasadnienia sprzeciwu.
2. Na danie uczestnika Zgromadzenia, nale y przyj do protokołu jego pisemne o wiadczenie.
§ 13
1. Z zastrze eniem postanowie § 14 regulaminu, wybory Przewodnicz cego Zgromadzenia oraz
inne wybory, odbywaj si przez głosowanie na ka dego kandydata z osobna,
w kolejno ci alfabetycznej. Na wniosek Przewodnicz cego Zgromadzenia, osoby prowadz cej
obrady lub akcjonariusza i przy braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek z uczestników
Walnego Zgromadzenia, Przewodnicz cy Zgromadzenia mo e zarz dzi głosowanie
na wszystkich kandydatów ł cznie.
2. List kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, sporz dza Przewodnicz cy
Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodnicz cego, osoba prowadz ca obrady do tego
czasu.
3. Za wybranych uwa a si tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali najwi ksz liczb głosów.
4. Je li kandydaci otrzymaj t sam liczb głosów, Przewodnicz cy Zgromadzenia lub osoba
prowadz ca obrady zarz dzi dodatkowe głosowanie celem wyłonienia wybranego.
5. Przewodnicz cy Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów, które nast pnie podlegaj ujawnieniu
w protokole Walnego Zgromadzenia.
6. Zasady okre lone w ust.1-3 oraz 5 niniejszego paragrafu, stosuje si odpowiednio przy
odwołaniach.
§ 14
1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej jedn pi t kapitału zakładowego,
wybór Rady powinien by dokonany przez najbli sze Walne Zgromadzenie w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w oddzielnej grupie lub grupach, powinien by
zgłoszony Zarz dowi na pi mie, w terminie umo liwiaj cym umieszczenie go w porz dku
obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentuj ce na Walnym Zgromadzeniu t cze akcji, która przypada z podziału
ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczb członków Rady, mog utworzy oddzielan
grup , celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie bior jednak udziału w wyborze
pozostałych członków Rady.
4. Grupy mog si ł czy w jedn grup , w celu dokonania wspólnego wyboru.
§ 15
Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania
odr bnymi grupami, Przewodnicz cy Zgromadzenia w oparciu o list obecno ci, informuje Walne
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Zgromadzenie o stanie obecno ci, liczbie akcji, którymi dysponuj obecni akcjonariusze oraz
liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
§ 16
1. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia, kieruje procedur wyboru członków Rady w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, okre laj c kolejno
i zarz dzaj c głosowania
w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła wi kszo
głosów oddanych w grupie.
3. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia mo e zarz dzi , aby na czas obrad i głosowania
przeprowadzanego przez utworzon grup akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia
nie wchodz cy w skład grupy, opu cili sal obrad.
§ 17
Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiedni grup akcjonariuszy, która
została utworzona zgodnie z postanowieniem § 14 ust.3, obsadza si w drodze głosowania,
w którym uczestnicz wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze
członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grypami.
§ 18
Je eli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 14 ust.1 regulaminu, nie dojdzie do
utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje
si wyborów członków Rady Nadzorczej.
§ 19
Z chwil dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie
z postanowieniami §14-18 regulaminu, wygasaj przedterminowo mandaty wszystkich
dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisj Skrutacyjn , do której obowi zków nale y:
a) niezwłoczne sporz dzenie listy obecno ci obejmuj cej spis uczestników Walnego
Zgromadzenia, tj. imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy, ilo posiadanych przez nich
akcji i przysługuj cych im głosów;
b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem ka dego głosowania, sprawdzanie i przekazywanie
wyników głosowa Przewodnicz cemu Walnego Zgromadzenia;
c) zbada wyniki głosowa , które odbyły si przed jej wyborem.
d) stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci
do podejmowania uchwał.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie
powiadomi o tym Przewodnicz cego Zgromadzenia, zgłaszaj c wnioski co do dalszego
post powania.
3. Stwierdzaj c prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej
podpisuj protokół ka dego głosowania, zawieraj cy wyniki głosowania, sporz dzony przez
Komisj .
4. Walne Zgromadzenie mo e podj uchwał o wyborze:
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a) Komisji Mandatowej – celem ustalenia liczby uczestników Zgromadzenia i jego
prawomocno ci, co stwierdza protokołem;
b) Komisji Wniosków – formułuj c w swoim protokole wnioski wynikaj ce z dyskusji
i zgłoszone w niej bezpo rednio.
5. Liczebno poszczególnych Komisji ustala Walne Zgromadzenie, Komisja natomiast ze swojego
grona wybiera Przewodnicz cego.
§ 22
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porz dku obrad, Przewodnicz cy ogłasza zamkni cie
obrad.
§ 23
Na danie akcjonariusza, Zarz d jest zobowi zany zapewni dor czenie akcjonariuszowi odpisu
niniejszego regulaminu.
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