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Postanowienia ogólne 

§1 

Niniejszy Regulamin określa organizację prac Walnego Zgromadzenia ALTUS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”, „Spółka”) i tryb jego funkcjonowania.  

§2 

1. Walne Zgromadzenia Spółki działa na podstawie: 

• Kodeksu spółek handlowych - ustawy z dnia 15.11.2000 r. (Dz. u nr 94, poz. 1037) z 
późniejszymi zmianami;  

• Statutu Spółki  

• Niniejszego Regulaminu 

2. Regulamin Walnego Zgromadzenia respektuje i wprowadza w życie zasady wynikające z „Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych Uchwałą Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.  

Zasady Zwoływania walnego zgromadzenia  

§3 

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

§4 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku 
obrotowego. 

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 
terminie określonym w ust. 1 powyżej. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za 
wskazane. 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 
ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze 
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki 
będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ -402² 
Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. 

7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w Warszawie.  

 

§5 

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub 
akcjonariusza (akcjonariuszy) winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać 
uzasadnienie żądania. 

2. W przypadku, gdy żądanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera 
wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia Zarząd 
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wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania 
pisma Zarządu. 

3. W przypadku niewskazania spraw wnoszonych pod obrady Zarząd poinformuje pisemnie 
żądającego o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy żądającym jest 
akcjonariusz (akcjonariusze) przekaże taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej. 

4. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie 
Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 
poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego 
Zgromadzenia. 

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na 
piśmie lub w postaci elektronicznej. 

6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd 
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 

§ 6. 

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone 
na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego 
Zgromadzenia. 

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej, wskazanej w § 7 poniżej. 

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

§ 7 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki 
www.altustfi.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. 

3. Wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa art. 402² Kodeksu Spółek 
Handlowych. 

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu  

§8 
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1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu). 

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani 
do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w 
banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub 
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery 
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

4. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
jeżeli znajdą się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie i wydanym Spółce w trybie i w terminach określonych w stosownych przepisach 
Kodeksu Spółek Handlowych. 

5. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone 
nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w 
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 
uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd 
Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 3 powyżej oraz wykazu 
sporządzonego przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

7. Lista powinna zawierać: 

• imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, 

• miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, 

• liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących im głosów. 

8. Lista, o której mowa powyżej winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni 
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

§ 10 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w szczególności) obejmuje prawo akcjonariusza do 
głosowania, zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad walnego Zgromadzenia oraz 
prawo zgłaszania sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia. 

§11 

1. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania 
w sposób należyty prawa do działania w jego imieniu. Domniemywa się, że dokument pisemny, 
potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z 
prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima 
facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 
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pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki 
każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w 
terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  

Przebieg walnego zgromadzenia  

§12 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. W przypadku, gdyby 
żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je członek Rady Nadzorczej. 

2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”), zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i 
następnie ogłasza wyniki. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia nie może wykonywać 
żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§13 

1. Każdy akcjonariusz, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną dotyczy osoby go 
reprezentującej, ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 
zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. 

2. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na 
kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest 
zamknięta z chwilą ogłoszenia. 

3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury 
głosowane są w kolejności alfabetycznej. 

4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę 
ważnych głosów ”za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie 
powtarza się.  

§14 

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i 
złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania 
akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.  

2. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, uzupełniają swoje podpisy.  

3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu 
uczestników Walnego Zgromadzenia.  

4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu i 
uzupełnieniu.  

5. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół 
notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do 
powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranym i przedstawia im porządek obrad.  

§15 

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich 
akcjonariuszy. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień 
przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy 
mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze 
swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego 
Zgromadzenia.  
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3. Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:  
• zapewnianie sprawnego i zgodnego z obowiązującym prawem przebiegu obrad Walnego 

Zgromadzenia; 

• zapewnianie pełnej realizacji ogłoszonego i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 
porządku obrad; 

• przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez niektórych uczestników Walnego 
Zgromadzenia w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich akcjonariuszy, a 
zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych; 

• czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad; 

• wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad; 

• udzielanie głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia; 

• zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie 
wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania; 

• rozstrzyganie samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowych, 
dotyczących przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, 

• podpisywanie protokołu Walnego Zgromadzenia. 
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem 

obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą 
wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.  

§16 

1. Przewodniczący, w celu usprawnienia przebiegu obrad, może powołać z grona uczestników 
Zgromadzenia trzyosobowe komisje, w tym komisję mandatowo – skrutacyjną.  

2. Przewodniczący może zarządzić także wybór osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie 
głosowania oraz obliczenie jego wyników zamiast komisji mandatowo - skrutacyjnej.  

§17 

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie 
Zarządu. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu 
powinien być obecny biegły rewident.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym 
Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw 
omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia 
wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy zachowaniu przepisów Kodeksu Spółek 
Handlowych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o 
spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż 
wynikający z tych przepisów prawa.  

§18 

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 
otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. 

2. W razie konieczności Przewodniczący może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z 
podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się. 

3. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń 
Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień. 

4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami 
obrad łącznie. 
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5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością 
uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do 
rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy. 

6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od 
tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. 

7. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos. 

8. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już 
przemawiał. 

§19 

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący 
Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.  

2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie 
poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez 
akcjonariusza jego praw.  

3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:  

• przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,  

• zamknięcie dyskusji,  

• przejście do porządku obrad,  

• głosowanie bez dyskusji,  

• zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,  

• ograniczenie czasu przemówień,  

• kolejności uchwalania wniosków,  

• sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.  

4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza 
zebranym proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod 
głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę 6głosowania nad pozostałymi 
wnioskami.  

5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad 
tą samą sprawą.  

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie 

§20 

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne 
bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. 

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi 
inaczej. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile przepisy 
Kodeksu Spółek Handlowych nie przewidują inaczej. 

4. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane 
są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

§ 21 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone przez Kodeks Spółek Handlowych lub 
inne ustawy oraz przez Statut Spółki. 

§ 22 
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1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. 

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz 
Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 
sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z 
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach 
dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 

4. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał 
dotyczących: 

• jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, 

• zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki 

• sporu pomiędzy nim a Spółką. 

5. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego 
osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

§ 23 

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do 
głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność 
ich głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania. 

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 

§ 24 

Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały 
wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad. 

§ 25 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza 
pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych 
przepisów Kodeksu Spółek handlowych. 

2. W protokole stwierdza się w szczególności prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę 
akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną 
liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone 
sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego 
Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w 
imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku. Do protokołu należy 
dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. 

3. Spółka w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swojej stronie 
internetowej wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami podjętymi (nie podjętymi) przez 
Walne Zgromadzenie. 

4. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez 
akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

5. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą 
przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał.  

Postanowienia ko ńcowe 

§26 
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Regulamin niniejszy wchodzi w życie od pierwszego Walnego Zgromadzenia które odbędzie się po 
Walnym Zgromadzeniu uchwalającym Regulamin, nie wcześniej jednak niż z dniem uzyskania przez 
Spółkę statusu spółki publicznej. 

§27 

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki 
bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez każde Walne Zgromadzenie.  
 


