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REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
PC GUARD Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne
§1
[Przedmiot Regulaminu]
Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
§2
[Słownik]
UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) "Regulamin" - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) "Spółka" - spółkę akcyjną PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu,
3) "Statut" - statut Spółki z dnia 02 sierpnia 2000 roku z późniejszymi zmianami,
4) "Zarząd" - Zarząd Spółki,
5) "Rada Nadzorcza" - Rada Nadzorcza Spółki,
6) "uczestnik Walnego Zgromadzenia" - akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela,
7) "przedstawiciel" - osoba upowaŜniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymująca się
pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upowaŜniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym
Walnym Zgromadzeniu,
8) "Przewodniczący" - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki,
9) "Dobre praktyki" - "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" - załącznik do uchwały Nr 44/1062/2004 Rady
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r.
§3
[Podstawa prawna]
Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, Regulaminu oraz z uwzględnieniem postanowień "Dobrych praktyk".

II. Czynności poprzedzające Walne Zgromadzenie
§4
[Udostępnianie projektów uchwał]
1. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia przez Walne Zgromadzenie, wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią
Rady Nadzorczej, są wydawane akcjonariuszom na ich Ŝądanie, najpóźniej na osiem dni przed Walnym
Zgromadzeniem, za zwrotem kosztów sporządzenia.
2. Akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
§5
[Lista akcjonariuszy]
1. Lista akcjonariuszy stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w
Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
2. Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd, zostaje wyłoŜona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy
dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 15.00, oraz podczas
obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz moŜe Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
§6
[Odbycie Walnego Zgromadzenia]
1. W wypadku złoŜenia przez akcjonariuszy Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art.
400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w Ŝądaniu, a jeŜeli
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dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliŜszym terminie, umoŜliwiającym rozstrzygnięcie
przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
2. Pisemne Ŝądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równieŜ umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliŜszego walnego zgromadzenia w trybie 400 § 1 k.s.h. powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 k.s.h. bądź Walnego
Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy w trybie art. 400 § 1 k.s.h. moŜe nastąpić
jedynie za zgodą wnioskodawców.
4. W innych wypadkach Walne Zgromadzenie moŜe być odwołane, jeŜeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne
przeszkody (siła wyŜsza) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie,
zapewniając jak najmniej dotkliwe skutki dla Spółki i akcjonariuszy, w kaŜdym razie nie później niŜ na trzy tygodnie
przed planowanym terminem.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak jego odwołanie, choćby
proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

III. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu
§7
[Akcjonariusze i ich przedstawiciele]
1. Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika bądź innego przedstawiciela.
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności i
dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Pozostali przedstawiciele Akcjonariuszy winni udokumentować swoje prawo do działania w ich imieniu w sposób
naleŜyty (w szczególności za pomocą odpisów z właściwych rejestrów).
§8
[Członkowie organów oraz biegły rewident]
1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Nieobecność członka
Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie przedstawia się Walnemu
Zgromadzeniu.
2. Biegły rewident powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu biegły rewident powinien uczestniczyć, jeŜeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
§9
[Eksperci oraz goście]
1. W Walnym Zgromadzeniu lub w stosownej części jego obrad mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez
organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą zabierać głos za zgodą Przewodniczącego.

IV. Obrady Walnego Zgromadzenia
§ 10
[Otwarcie Walnego Zgromadzenia]
Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, o której mowa w § 25 ust. 1 Statutu, powinna doprowadzić do niezwłocznego
wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
§ 11
[Wybór Przewodniczącego]
1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. KaŜdy z uczestników Walnego Zgromadzenia moŜe zgłosić jednego kandydata. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany
na listę kandydatów, po złoŜeniu oświadczenia, Ŝe wyraŜa zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba
otwierająca Walne Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym, oddając kolejno głos na kaŜdego kandydata, w
kolejności alfabetycznej. JeŜeli choćby jeden z uczestników Walnego Zgromadzenia zaŜąda głosowania tajnego,
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wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zostaje wybrany ten z kandydatów,
który uzyskał największą liczbę głosów.
4. W razie zgłoszenia tylko jednego kandydata do funkcji Przewodniczącego, wyboru moŜna dokonać przez aklamację.
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania nad wyborem
Przewodniczącego, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
§ 12
[Zadania Przewodniczącego]
1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich uczestników
Walnego Zgromadzenia. Do zadań Przewodniczącego naleŜy w szczególności:
1) sporządzenie listy obecności,
2) przedstawianie uczestnikom Walnego Zgromadzenia proponowanego porządku obrad,
3) udzielanie głosu,
4) zarządzanie głosowania,
5) ogłaszanie wyników głosowania i podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
6) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
7) zarządzanie przerwy technicznej,
8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
9) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności naduŜywaniu uprawnień przez uczestników Walnego
Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie moŜe bez waŜnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, ani bez uzasadnionych
przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący przy wykonywaniu swoich zadań moŜe korzystać z personelu pomocniczego.
§ 13
[Lista obecności]
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności.
2. Lista obecności stanowi spis uczestników Walnego Zgromadzenia i zawiera:
1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza, a jeŜeli w imieniu akcjonariusza działa przedstawiciel takŜe imię i nazwisko przedstawiciela,
2) liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Walnego Zgromadzenia,
3) liczbę głosów przysługujących uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,
4) podpisy uczestników Walnego Zgromadzenia,
5) podpis Przewodniczącego.
3. Listę obecności wykłada się do wglądu uczestnikom Walnego Zgromadzenia i jest ona dla nich dostępna przez cały
czas obrad.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym
Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złoŜoną z co najmniej
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji sprawdzającej.
5. W razie konieczności uzupełnienia listy obecności o dodatkowych uczestników, o ich udziale w Walnym
Zgromadzeniu rozstrzyga uchwałą Walne Zgromadzenie.
6. W razie zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący moŜe zarządzić, przed
przystąpieniem do kolejnego głosowania, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni uczestnicy. Przy
kaŜdym uzupełnieniu i sprostowaniu listy obecności Przewodniczący zaznacza moment, w którym czynność ta
nastąpiła. Po zamknięciu obrad Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
§ 14
[Porządek obrad]
1. Po podpisaniu listy obecności i stwierdzeniu, Ŝe Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia proponowany porządek
obrad.
2. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw
zamieszczonych w porządku obrad.
3. Dopuszczalne jest wprowadzenie do porządku obrad nowych spraw oraz ich omawianie, jednakŜe bez podejmowania
uchwał w tych sprawach.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad moŜe zapaść jedynie w przypadku,
gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.
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5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek
akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, większością 75% głosów, po uprzednio wyraŜonej
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
§ 15
[Komisja skrutacyjna]
1. Walne Zgromadzenie moŜe wybrać Komisję Skrutacyjną. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób, wybranych
spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. KaŜdy z uczestników Walnego Zgromadzenia moŜe zgłosić jednego kandydata. Zgłoszony kandydat powinien złoŜyć
oświadczenie, Ŝe wyraŜa zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, z zastrzeŜeniem ust. 4 i § 26 ust. 3 zd. 2
Regulaminu, oddając kolejno głos na kaŜdego kandydata, w kolejności alfabetycznej. W skład Komisji wchodzą osoby,
które uzyskały największą liczbę głosów.
4. JeŜeli na członków Komisji Skrutacyjnej zostanie zgłoszonych jedynie trzech kandydatów, wyboru dokonuje się na
wszystkich trzech kandydatów jednocześnie, poprzez aklamację.
5. Zadania Komisji obejmują:
1) zapewnienie prawidłowego przebiegu głosowania,
2) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu, który dokonuje ogłoszenia,
3) niezwłoczne przekazywanie Przewodniczącemu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w
głosowaniu, wraz z wnioskami, co do dalszego postępowania,
4) wykonywanie pozostałych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
6. Dokumenty stwierdzające wyniki kaŜdego z głosowań podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz
Przewodniczący.
§ 16
[Rozpoczęcie dyskusji]
1. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad,
wyłącznie w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy.
2. Po przedstawieniu kaŜdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję,
udzielając głosu w kolejności zgłaszania się przemawiających.
3. Przewodniczący moŜe udzielić głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym osobom poza
kolejnością.
4. Osoba zabierająca głos przedstawia się imieniem i nazwiskiem, przedstawiciele wskazują ponadto, w czyim imieniu
działają. Przewodniczący moŜe zarządzić pisemne dokonywanie zgłoszeń do dyskusji z podaniem imienia i nazwiska
zgłaszającego się, a w wypadku przedstawicieli - ze wskazaniem, w czyim imieniu działają.
5. KaŜde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały powinno być zakończone wyraźnym
stwierdzeniem, czy osoba zabierająca głos jest za, czy przeciw omawianemu projektowi uchwały.
§ 17
[Przebieg dyskusji i uprawnienia Przewodniczącego]
1. Przewodniczący moŜe przed rozpoczęciem dyskusji nad daną sprawą wyznaczyć czas przysługujący kaŜdemu
przemawiającemu na wystąpienie. PowyŜszego ograniczenia moŜna nie stosować wobec członków Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz zaproszonych osób.
2. O przedłuŜeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu przemawiającemu głosu dodatkowo, decyduje Przewodniczący.
3. Przewodniczący czuwa nad prawidłowym tokiem dyskusji. Przewodniczący moŜe upomnieć przemawiającego, który
w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przekracza czas przysługujący mu na wystąpienie lub wypowiada
się w sposób niedozwolony.
4. W wypadku niezastosowania się przez przemawiającego do upomnienia, Przewodniczący moŜe odebrać
przemawiającemu głos.
5. Przewodniczący ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu z Walnego Zgromadzenia osoby zakłócającej spokój i
porządek obrad, stwierdzając, Ŝe uniemoŜliwia ona prowadzenie obrad. Osoba wykluczona z Walnego Zgromadzenia
obowiązana jest natychmiast opuścić salę obrad.
6. Po zakończeniu wystąpień Przewodniczący zamyka dyskusję nad daną sprawą.
7. Zainteresowany ma prawo odwołać się od decyzji Przewodniczącego w sprawie wyznaczenia czasu wystąpień,
odebrania głosu, wykluczenia z Walnego Zgromadzenia oraz zamknięcia dyskusji. Walne Zgromadzenie moŜe utrzymać
albo uchylić decyzję Przewodniczącego w drodze uchwały.
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§ 18
[Informacje na Walnym Zgromadzeniu]
1. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz biegłemu
rewidentowi Spółki w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy.
2. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki - kaŜdy w granicach swoich kompetencji zobowiązani są do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw
omawianych przez Walne Zgromadzenie.
3. Udzielanie odpowiedzi powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, Ŝe obowiązki informacyjne Spółka
wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie
szeregu informacji nie moŜe być dokonywane w sposób inny niŜ wynikający z tych przepisów.
§ 19
[Wnioski porządkowe]
1. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia moŜe zgłosić wniosek w sprawie porządkowej. W sprawie porządkowej
Przewodniczący moŜe udzielić głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uwaŜa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w
szczególności co do:
1) zamknięcia zgłoszeń przemawiających,
2) wyznaczenia czasu przemówień,
3) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
4) zarządzenia przerwy w obradach,
5) kolejności głosowania wniosków,
6) zamknięcia listy kandydatów.
3. Dyskusję w sprawach porządkowych otwiera się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o
wniosku porządkowym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
4. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący poddaje wniosek porządkowy pod głosowanie.
§ 20
[Oświadczenia]
1. Na Ŝądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się na końcu obrad.
§ 21
[Przerwy w obradach]
1. Walne Zgromadzenie moŜe zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie
mogą trwać dłuŜej niŜ trzydzieści dni.
2. Uchwała o zarządzeniu powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu po przerwie moŜe wziąć udział inna liczba uczestników niŜ w Walnym Zgromadzeniu
sprzed przerwy.
4. Obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący, jeŜeli jest obecny. W przeciwnym wypadku dokonuje się
ponownego wyboru Przewodniczącego.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 2 nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego
Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
§ 22
[Przerwa techniczna]
W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący moŜe zarządzić krótką przerwę w obradach (przerwa techniczna).
Przerwa techniczna nie moŜe utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.
§ 23
[Uchwały]
1. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad daną sprawą, ma prawo wnoszenia
propozycji zmian do projektów uchwał.
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2. JeŜeli zmiana istotnie wpływa na treść projektu uchwały, Przewodniczący moŜe zobowiązać przemawiającego do
złoŜenia pisemnego projektu zmienionej uchwały. W takim wypadku Przewodniczący moŜe zarządzić przerwę
techniczną.
§ 24
[Porządek głosowania]
1. Po zamknięciu dyskusji oraz odczytaniu projektów uchwał przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez
niego wskazaną, Przewodniczący oznajmia, Ŝe Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania.
2. JeŜeli zgłoszono wniosek z propozycją zmiany do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw wniosek, a
następnie głosuje się nad całym projektem uchwały. Porządek głosowania nad wnioskami do projektu uchwały ustala
Przewodniczący.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów
przeciwnych uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
§ 25
[Wyłączenie od głosowania]
Akcjonariusz nie moŜe ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy
powzięciu uchwał dotyczących:
1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
2) zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki,
3) sporu pomiędzy nim a Spółką.
§ 26
[Sposób głosowania]
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub
likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak równieŜ w sprawach osobowych.
3. Na Ŝądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zarządzi tajne głosowanie, z
zastrzeŜeniem wypadków, kiedy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają głosowania jawnego. Walne
Zgromadzenie moŜe powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji
powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Głosowanie moŜe odbywać się z zastosowaniem techniki komputerowego liczenia głosów.
§ 27
[Większość]
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba Ŝe bezwzględnie
obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają do powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.
§ 28
[Sprzeciwy]
Uczestnikom Walnego Zgromadzenia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, zapewnia się moŜliwość zwięzłego
uzasadnienia sprzeciwu.
§ 29
[Kandydaci na członków Rady Nadzorczej]
1. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 29 ust. 1 Statutu.
2. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady
Nadzorczej. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza zgłaszającego, a jeŜeli w imieniu akcjonariusza działa
przedstawiciel - takŜe imię i nazwisko przedstawiciela,
2) imię i nazwisko oraz krótki Ŝyciorys kandydata,
3) szczegółowe uzasadnienie kandydatury.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów, po złoŜeniu oświadczenia, Ŝe wyraŜa zgodę na
kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Nie moŜna zamknąć listy kandydatów, jeŜeli liczba
kandydatów jest mniejsza, niŜ liczba członków Rady Nadzorczej ustalona przez Walne Zgromadzenie.
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§ 30
[Wybór Rady Nadzorczej]
Powołania członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddając kolejno głos na kaŜdego kandydata,
w kolejności alfabetycznej. JeŜeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie członków Rady Nadzorczej
ustalonej przez Walne Zgromadzenie, głosowanie moŜna przeprowadzić na wszystkich kandydatów jednocześnie,
chyba Ŝe choćby jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia zgłosi sprzeciw.
§ 31
[Głosowanie oddzielnymi grupami]
1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej
powinien być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Pisemny wniosek powinien być zgłoszony Zarządowi w terminie umoŜliwiającym zamieszczenie sprawy wyboru
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru
członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Przed dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący
informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz minimum akcji
potrzebnych do utworzenia grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.
5. KaŜdej utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia moŜliwość zebrania się i
przeprowadzenia wyborów. W kaŜdej grupie naleŜy wybrać przewodniczącego zebrania danej grupy.
6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 3,
obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy
wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. JeŜeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy
zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 1-7, wygasają
przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
§ 32
[Zamknięcie obrad]
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 33
[Protokół notarialny]
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszczane są w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
wymienia się powzięte uchwały wraz z ich treścią, liczbę głosów oddanych za kaŜdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
Do protokołu naleŜy dołączyć listę obecności Walnego Zgromadzenia.
§ 34
[Księga protokołów]
1. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
2. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez
akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a takŜe Ŝądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał. Spółka moŜe Ŝądać zwrotu kosztów sporządzenia odpisu.
§ 35
[Dodatkowy protokół]
Przewodniczący moŜe zarządzić, aby oprócz protokołu sporządzonego przez notariusza, spisać dodatkowy protokół
Walnego Zgromadzenia w celu pełniejszego zapisu przebiegu obrad. O zakresie i formie dodatkowego protokołu
decyduje Przewodniczący.
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§ 36
[Obsługa Walnego Zgromadzenia]
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Walnego
Zgromadzenia.

V. Postanowienia końcowe
§ 37
[Sprawy nieobjęte Regulaminem]
W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
§ 38
[Zmiana Regulaminu]
1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu wchodzą w Ŝycie począwszy od
następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd obowiązany jest do sporządzenia tekstu jednolitego
Regulaminu w terminie 14 dni.

Uchwała wchodzi w Ŝycie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
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