REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Słowniczek
1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia;
2. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744);
3. K.s.h. – Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz.
1037 z późniejszymi zmianami);
4. Ustawa o ofercie – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami);
5. Ustawa o obrocie – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami);
6. Spółka – Selena FM S. A. z siedzibą we Wrocławiu;
7. Statut – statut Selena FM S.A.;
8. Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Selena FM S.A.;
9. Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Selena FM S.A.;
10. Zarząd – zarząd Selena FM S.A.;
11. Akcjonariusz – akcjonariusz Selena FM S.A.;

§2
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad,
podejmowania uchwał.
2. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na uczestniczącą na nim ilość głosów, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

II. ZWOŁYWANIE I UCZESTNICTWO
W WALNYM ZGROMADZENIU
§3
Miejsce odbywania posiedzeń
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

§4
Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia
1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jak i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po
zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
•

z własnej inicjatywy lub

•

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia stosownego wniosku przez podmioty, o których mowa w ust. 3
powyżej.
5. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub
co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania:
•

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym
terminie,

•

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

7. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeśli bezskutecznie żądali zwołania Walnego Zgromadzenia i zostali upoważnieni przez sąd rejestrowy
do jego zwołania. Sąd wyznacza Przewodniczącego takiego Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

9. Żądanie Akcjonariusza/Akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Termin oraz miejsce Walnego Zgromadzenia powinny być ustalone w ten sposób aby
umożliwić udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.
11. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego
odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
12. Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne
przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w
taki sam sposób, jak zwołanie nie poźniej niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało
na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
13. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać
lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
14. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
Spółki 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. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
15. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do
odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku
obrad.

§5
Uprawnienia informacyjne Akcjonariuszy

1. Odpis sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta oraz odpisy dokumentów, wskazanych w § 15 ust. 2 pkt a) i pkt p Statutu Spółki są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§6
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
Osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgroma-

a)

dzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu);
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkowni-

b)

cy, którym przysługuje prawo głosu – jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
c)

Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli złożą w siedzibie
Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu dokumenty akcji, i które to dokumenty akcji nie będą odebrane przed zakończeniem tego
dnia. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie o złożeniu akcji u
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej z siedzibą lub oddziałem na terytorium
Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

d)

pełnomocnicy (przedstawiciele) osób wymienionych w pkt 2) i 3) powyżej.

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana
przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im
głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast
miejsca zamieszkania.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy
za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana. Jeżeli prawo głosu przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę
zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ustępie 1 pkt 3) powinno być sporządzone na piśmie
lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka
Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.

6. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w
składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w
trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
•

dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub spółek zależnych zaproszeni przez
Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;

•

eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny
ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą
większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;

•

przedstawiciele mediów,

•

inne osoby – po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

§7
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia, lista obecności
1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad Walnego Zgromadzenia i odbierają kartę do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
2. Pełnomocnicy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu, składają ponadto dokumenty określone w § 6 ust. 3 Regulaminu, w tym pełnomocnictwo udzielone im przez Akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem
przy nazwisku (nazwie) mocodawcy.
3. Spółka przygotowuje listę obecności zawierającą:
•

imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest
reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;

•

liczbę i rodzaj akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na
nie głosów.

4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają własnoręczny podpis pod danymi ujawnionymi na liście obecności.
5. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, potwierdzając w ten
sposób prawidłowość jej sporządzenia. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ma obowiązek ponownego podpisania zaktualizowanej
listy obecności.

6. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

III. OBRADY
§8
Otwarcie Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na
Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie
otwiera Prezes Zarządu bądź osoba przez niego wskazana, a w braku i tych osób przez
Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent
akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna
doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§9
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników Walnego
Zgromadzenia, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że
wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający
Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym
oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza kogo wybrano
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów,
który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów
otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym
głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

6. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i
niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień
przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
c) udzielanie głosu;
d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych
przypadkach przerw porządkowych;
g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie
dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie
tych wniosków;
i)

ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3
głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach. Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

7. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż
przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji,
nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę
obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest
zdolne do podejmowania uchwał.

2. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego
Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im
głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.
3. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić
będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji,
nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 11
Porządek obrad
1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, udziela głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
4. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom
Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców.

§ 12
Prawa i obowiązki uczestników Walnego Zgromadzenia
1. Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy:
•

wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;

•

składanie wniosków;

•

żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;

•

żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;

•

żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;

•

zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu Członków, Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów – w sprawach związanych z
przyjętym porządkiem obrad;

•

przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu,
niniejszego Regulaminu i zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, których
przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

§ 13
Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem
obrad.
2. Każdy Akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach
swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez
Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych
nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze
porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów.
7. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów i przedstawieniu uzasadnienia.
8. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi,
który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
10. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani
jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
•

ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu,

•

zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,

•

sporu pomiędzy nimi a Spółką.

W takim wypadku Akcjonariusze nie biorą udziału w głosowaniu.

10. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:
•

przy wyborach,

•

nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki,

•

nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki,

•

w sprawach osobowych,

•

na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

11. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
12. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

§ 14
Wybór Rady Nadzorczej
1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej, w granicach określonych w § 12 ust. 1 Statutu ustala
Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę, doświadczenie zawodowe
oraz doświadczenie życiowe, oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej.
4. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
5. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
6. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
•

inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,

•

minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do
obsadzenia,

•

utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego
Zgromadzenia,

•

w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego grupy, który
przeprowadza wybory,

•

przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a
następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,

•

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,

•

Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru
pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 15
Protokoły Walnego Zgromadzenia
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu przez cały czas prowadzenia obrad.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów K.s.h.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne
oświadczenie.
4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego
zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami
stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do
księgi protokółów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po
Walnym Zgromadzeniu, na którym uchwalono niniejszy tekst Regulaminu, nie wcześniej
niż z dniem rejestracji zmian Statutu wynikających z uchwały nr 10 z dnia 18.12.2007 roku w sprawie zmiany Statutu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
K.s.h. oraz Statutu.

