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REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Fabryki Sprzptu i Narzpdzi G6rniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A.

z siedzib4 w Katowicach

$ 1
Postanowienia og6lne

1. Niniejszy Regulamin okreSla organizacjQ i przebieg Zwyczqnych i Nadzwyczaj-

nych WalnychZgromadzeri Fabryk Sprzgtu i Narzpdzi G6rnicrych Grupa Kapi-

talowa FASING S.A. -------

2. Walne Zgromadzenia obraduj4wedlug zasad ustalonych w Kodeksie Sp6lek Han-

dlowych, Statucie Sp6lki i niniej szym Regulamin ie oraz z poszanowaniem zasad La-

du korporacfnego ustalonych dla sp6lek gieldowych

$ 2
Zw o\anie Walne go Zgr omadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zaruqd.

Rada Nadzorcza ma prawo zwolania Zv,ryczqnego Walnego Zgromadzenia, jeheh

Zarzqdnie zwo\.a go w terminie okreSlonym w statucie.
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3. Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie zwoluj e : ------------

a) Zarzqd z wlasnej inicjatywy

b) Zarzqd na wniosek akcjonariuszy rcptezentuj4cych co najmniej jedn4 dwudzie-

st4kapitaiu zaldadowego, w terminie 2 tygodni od zgloszenia wniosku, -----------

Rada Nadz or cz\ j e2eli lzna to za w skazarre, - - - - - - - -- - -

akcjonariusze rcprezentuj4cy co najmniej polowE kapitalu zaldadowego lub co

najmniej poiowq og6lu glos6w w sp6lce.

z4d'anie zw o lania Na dzwyczaj n e go zgr omadzenia przez Akcj on a riuszy

Akcjonariusz lub akcjonariuszercptezentuj4cy co najmniej jedn4dwudziest4kapita-

lu zakladowego mogQ Zqda(, zwolaniaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak

t6wnie2 umieszczenia okreslonych spraw w porz4dku obrad. Zqd,anie takie nale2y

zg\osic w postaci elektronicznej lub na piSmie z uzasadnieniem do zarzqdu najp61-

niej na miesi4c przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.--------------

Walne zgromadzenie zwolane na wniosek akcjonariuszy powinno odby6 sig w ter-

minie wskazanyrn w z4daniu, a w razie istotnych przeszk6d, w najblihszym terminie

umoZliwi aj qcym rczstr zy gni qci e wno szonych spraw.

Je\eh w terminie dw6ch tygodni od przedstawienia tego zqdania Zarzqdowi Nad-

zWczaJne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwolane, akcjonariusze wystEpujqcy z

2qdaniem moge by6 upowaZnieni przez S4d Rejestrowy do zwolania walnego

Zgromadzenia. --------

$ 4
Ogloszenie

Walne Zgromadzenie zwoluj e sig przez ogloszenie na stronie internetowej sp6lki

oraz w spos6b okreSlony dla przekazywania informacji bieZ4cych zgodnie z przepi_

sami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzaniainstrument6w finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych. ----------

ogloszenie, o kt6rym mowa w ustgpie powy2szym winno nastqpid co najmniej na

26 dniprzed terminem Walnego Zgromadzenia. --------

c)

d)

N $ 3
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Ogloszenie o zwolaniu Walnego Zgromadzenia powinno odpowiadad wymogom

okreSlonyrn art.4022 k.s.h. i zawierul co najmniej informacje wskazane w tymze

przepisie.-

W przypadku zamierzonej zmiany statutu nalezy powola6 dotychczas obowi4zuj4ce

postanowienia oraz treS6 projektowanych zmian. Je2elijest to uzasadnione znacz-

nym zakresem zamierzonych zmian, ogloszenie mo2e zawieral projekt nowego tek-

stu jednolitego statutu wraz z v,ryliczeniem nowych lub zmienionych postanowieri

statutu.

Sp6lka prowadzi wlasn4 strong internetow4i zamieszcza na niej od dnia zwolania

walnego zgromadzenia: --------

a) ogloszenie o zwolaniu walnego zgromadzenia,---------

b) informacjp o og6lnejliczbie akcji w sp6lce i liczbie glos6w ztych akcji w dniu

ogloszenia

c) dokumentacjg, kt6ra ma by6 przedstawiona walnemu zgromadzeniu, --------

d) projekty uchwal lub, jezeli nie przewiduje sig podejmowania uchwal, uwagi za-

rzqdu lub rady nadzorczej sp6lki, dotyczqce spraw wprowadzonych do porz4dku

obrad walnego zgromadzenia lub spraw, kt6re maj4 zostac wprowadzone do po-

rz4dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, --------

e) formularze pozwalajqce na wykonywanie prawa glosu przezpelnomocnika, jeae-

li nie s4one wysylane bezpoSrednio do wszystkich akcjonariuszy.---------

$ s
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

uprawnionymi do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu s4 tylko osoby bpd4ce

akcjonariuszami sp6lki na szesnaScie dni przed dat4 walnego zgtomadzenia (dzieh

rej estracj i uczestnictwa w walnym zgr omadzeniu). - -- -- --

Akcje na okaziciela maj4ce postad dokumentu daj4prawo uczestniczenia w walnym

zgtomadzeniu sp6lki publicznej, jezeli dokumenty akcji zostanqz\oione w sp6lce

nre p62nie1 ni7 w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie bpdq

odebrane przed zakonczeniem tego dnra. Zamiast akcji mo2e by(, zNo2one zaSwiad-

czenie o kt6ryrn mowa w art. 4063 k.s.h.

tr
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J . Nie wczeSniej niZ po ogloszeniu o zwolaniu Walnego Zgromadzenia i nie p62niej

niZ jeden dzief pows2edni po ustalonym record date, akcjonariusze zglaszajqdo

podmiot6w prowadz4cych ich rachunki papier6w wartoSciowych, zqdania wysta-

wienia imiennego zafwiadczenia stanowi4cego podstawg umieszczenia danego ak-

cjonariusza na liScie os6b uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

sp6lki. Podmiot ten wystawia akcjonariuszowi imienne zaSwiadczenie o prawie

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu danej sp6lki - zakres informacji zawartych

w ww. imiennych zaSwiadczeniach okresla art.4063 $ 3 k.s.h.

Na Walnym Zgromadzeniu powinni by6 obecni Czlonkowie Rady Nadzorczej i Za-

rzqdu, a nieobecni powinni przedNo2y 6 pisemne usprawiedliwienie. - --

Biegly rewident powinien byi obecny naZwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeZeli przedmiotem obrad maj4 byd

sprawy finansowe sp6lki.

W Walnym Zgromadzeniu mog4 uczestniczyi czlonkowie organ6w sp6lki, kt6rych

mandaty wygasly przed dniem Walnego Zgromadzenia oraz osoby zaproszone przez

Zarzad.

Czlonkowie Rady Nadzorczej i Zarzqdu orazbiegly rewident sp6lki powinni udzie-

lai uczestnikom zgromadzenia wyja3nieri i informacji dotyczqcych sp6lki w grani-

cach swych kompetencji i w zal<resie niezbEdnym dla rczstrzygnigcia spraw bede-

cych przedmiotem obrad z uwzglgdnieniem przepis6w prawa dotycz4cych sp6tek

publicznych. ------ --- --

Sp6tka umoZliwia przedstawicielom medi6w obecnoSi na Walnym Zgromadzeniu.

DecyzjE w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek o charakterze

porz4dkowym zgloszony w tym przedmiocie. ----------

$ 6
Lista akcjonariuszy

Listg uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeril

sp6lki publicznej sp6lka ustala na podstawie akcji zlolonych w sp6lce zgodnie z $ 5

ust.2 Regulaminu onz v,rykazu sporzqdzonego przez podmiot prowadz4cy depozyt

papier6w wartoSciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finanso-

wymi.
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Podmiot prowadz4cy depozyt papier6w wartoSciowych sporz4dza wykaz, o kt6rym

mowa w $ 6 ust.1, na podstawie wykaz6w przekazywanych nie p6zniej ni2 na dwa-

naScie dni przed dat4walnego zgromadzeniaprzez podmioty uprawnione zgodnie z

przepisami o obrocie instrumentami finansowlrni.

Podmiot prowadzqcy depozyt papier6w wartoSciowych udostppnia sp6lce publicz-

nej wykaz, o kt6ryrn mowa w $ 6 ust.l, przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji

elektronicznej nie p62niej ntZ na tydzieh przed dat4 walne go zgromadzenia. JeAeli z

przyczyn technicznychwykaz nie moze zostac udostEpniony w taki spos6b, podmiot

prowadz4cy depozlt papier6w wartoSciowych wydaje go w postaci dokumentu spo-

rzqdzonego na pi5mie nie p6zniej niL na szeSi dni przed dat4 walne go zgromadze-

nia; wydanie nastqpuje w siedzibie organu zarzqdzajqcego podmiotem. -------

Co najmniej na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Zarzqd

sporzqdza i wyklada w lokalu zarzqdu listE akcjonarrvszy uprawnionych do uczest-

nictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierajqcq nazwiska i imiona albo firmy (na-

zwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibq), liczbq, rodzaj i numery

akcjr or az hczbq przysluguj 4cych im glo s6w. - - - -

Akcjonariusz moze Zqda(, przeslania mu listy akcjonariuszy nieodplatnie pocztq

elektroniczn4 podaj4c adres, na kt6ry lista powinna byi wyslana.--------

o t
9 /

Forma uczestnictwa

Akcjonariusze mogq uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywad pra-

wo glosu osobiScie lub przez pelnomocnik6w.

Pelnomocnictwo powinno byi udzielone na pi5mie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pelnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzema bez-

piecznym podpisem elektronicznynn weryfikowanyrn przy pomocy wa2nego kwali-

fikowanego certyfikatu

Pelnomocnik sklada pelnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecnoSci. -------------

Osoby dzialqqce w imieniu akcjonariuszy bqd4cych osobami prawnymi jako czlon-

kowie ichwladz powinni wykazac swoje prawo reprezentacji odpisem z Krajowego

Rejestru S4dowego.
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Pelnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgroma-

dzeniu, chyba 2e co innego wynika z treSci petnomocnictwa.------

Pelnomocnik moze udzielid dalszego pelnomocnictwa, je2;eli wynika to z treSci pel-

nomocnictwa. --------

Pelnomocnik moze reprezentowa6 wigcej niZ jednego akcjonariusza i glosowa6 od-

miennie z akcji kazdego akcj onarius za. - - - - - - - - - -

Akcjonariusz posiadaj4cy akcje zapisane na wiEcej niZ jednym rachunku papier6w

wartoSciowych moze ustanowi6 oddzielnych pelnomocnik6w do wykonywania

praw z akcji zapisanych nakazdym z rachunk6w. ----------

$ 8

Otwarcie Walne go Zgr omadzenia

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczqcy Rady Nadzorczej albo jego zastgpca,

aw razie nieobecnoSci tych os6b Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarzqdu albo

o sob a w yznaczona pr zez Zar zqd.

Osoba otwieraj 4ca Walne Zgr omadzenie przepr ow adza wyb6r przewodni czqcego

spoSr6d os6b uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.--------

Niezwlocznie po wyborze przewodniczqcego powinna by6 sporz4dzonai wylozona

podczas obrad lista obecnoSci zawierajqca spis uczestnik6w Walnego Zgromadzenta

z wymienieniem liczby akcji i przysluguj4cym im glos6w

Walne Zgromadzenie jest wahne bez wzglgdu na liczbE reprezentowanych na nim

akcii.-------

$ e
Wyb6r komisji

1. Komisja mandatowa -----------

Na wniosek akcjonariuszy posiadajqcych jedn4 dwudziest4 kapitalu zakladowego

reprezentowanego na Walnyrn Zgromadzeniu wybierana jest Komisja Mandatowa

z\ohona co najmniej z trzech os6b. ------

Wnioskodawcy maj4prawo wyboru jednego czlonkakomisji mandatowej.------------

Komisja Mandatowa sprawdza listE obecno6ci oraz przedstawia stanowisko odno-

Snie dopuszczeniadanej osoby do udzialu w WalnymZgromadzeniu.

1 .

3 .

4.
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2. Komisja Skrutacyjna------------

Komisja Skrutacyjna przeprowadza glosowania i sporzqdza protokoly ustalaj4ce

wyniki glosowari.

Komisja Uchwal i Wniosk6w -----------

Komisja Uchwal i Wniosk6w powolywana jest przez Walne Zgromadzeme w razie

potrzeby opracowania treSci uchwal i wniosk6w

Czlonkami komisji moge byd tylko osoby uprawnione do udzialu w Walnym Zgro-

madzeniu.

LiczebnoSi komisji ustala kahdorazowo Walne Zgromadzenie. --------

Wybory czlonk6w komisji skrutacyjnej przeprowadza przewodnicz4cy, a wszelkie

inne wybory - komisja skrutacyjna

Te same osoby mog4wchodzi| w sklad dw6ch komisji.-

s 1 0
Porzqdek obrad

2.

1 . Ogloszony porz4dek obrad jest przyjgty, jeheli nlkt z obecnychnle wnlesle wnlosKu

o jego zmianE.----

Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgro-

madzenia usuwa6 lub zmienia6 kolejnoSci spraw zamieszczonych w porz4dku ob-

rad. ---------

Wprowadzenie nowych spraw do porz4dku obrad jest mozliwe, jeaeli caLy kapitat

zakladowyjest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.

Wniosek o zwoName Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o cha-

rakterze porz4dkowym mog4 by6 uchwalone, mimo , Le nie byly umieszczone w po-

rz4dku obrad.------

Glosowanie nad sprawami porz4dkowymi moZe dotyczyc tylko kwestii zwiqzanych

z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje siE pod glosowanie w tym trybie

uchwal, kt6re mog4wplywa6 na wykonywanie przez akcjonariuszy ichpraw.

Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz4dku obrad mo-

2e zapa36 jedynie w przypadku, gdy przemawiajqzaniqistotne i rzeczowe powody.

Wniosek w takiej sprawie powinien zostac szczeg6lowo umotywowany.------

5 .
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7. Walne Zgromadzenie nie mohe podj46 uchwaly o zdjpciu z poruqdku obrad bqd? o

zaniechanru rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz4dku obrad na wniosek ak-

cjonariuszy

$ 1 1

Przebieg Walnego Zgromadzenia i rola Przewodniczqcego

;.\- 1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczqcy, kt6ry zapeumia spraw-
Y o \
Y r w \  !  - � - - - - � L 1 - i ^ r ^ ^ t -

5;:\ 
ny przebieg obrad i poszanowanie praw i interes6w wszystkich akcjonariuszy.-------

"ii , .L\ Przewodni czqcy stwierdza prawidlowoSd zwolania Walnego Zgromadzenia, podpi-
t ,  .11-.  i  I

J:"rL -; ., suje listE obecnoSci i informuje jaki kapital zakladowy jest reprezentowany.
-:3/ I

, 1' _q,,/ Z Przewodni czqcy przeprowadza vrrybot komisji skrutacyjnej

W 4. Po przyjgciu porzqdku obrad Przewodniczqcy :udziela glosu uczestnikom obrad w

\N celu om6wienia spraw objgtych porz4dkiem obrad.
\

5. Przewodniczqcy powinien przeciwdzialat nadu?ywaniu uprawnieri przez uczestni-

k6w zgromadzenia i zapewnid respektowanie praw akcjonariuszy mniejszo5cio-

wych.

Przewodniczqcy odczytuje projekt uchwaly i zarzqdza glosowanie

Po obliczeniu glos6w przez KomisjE Skrutacyjn4 przewodniczqcy oglasza wynik

glosowania i stwierdza, ze uchwala zostala podjgta, albo ze nie zostila podjEta z

powodu nie uzyskania wymaganej wipkszoSci. --------

Uchwaly Walnego Zgromadzenia s4 protokotrowane przez notariusza.

Zglaszalqcym sprzeciw wobec uchwaly zapewnia siE mo2liwoS6 uzasadnienia

sprzeciwu. Na Z4danie uczestnika Walnego Zgromadzenia ptzyimuje siE do proto-

kolu jego pisemne oSwiadczenie. ----------

10. Zarz4d lub Przewo dniczqcy powinien tak formulowai uchwaly, aby kahdy upraw-

niony, kt6ry nie zgadza siE z meritum rozstrzygnigcia stanowi4cym przedmiot

uchwaly mial mo2liwoS6 j ej zaskarhenia

11. Organy sp6lki i przewodniczqcy nie mog4rozstrzygad kwestii, kt6re powinny by6

przedmiote m or zeczen s4dowych.

12. Przewodniczqcy nie powinien bez waZnych powod6w skladad rczygnacji ze swej

funkcji, nie moze teZbez uzasadnionych powod6w opo2nia1 podpisania protokolu

Walnego Zgromadzenia. --------

6.

7 .

8 .

9.
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$ 1 2
Spos6b glosowania

1. Akcja daje prawo do jednego glosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz mo2e

glosowa6 odmiennie zku2dej posiadanej akcji. ------

Glosowanie jest jawne. -------------

Uchwaly w sprawie istotnej zmiany przedmiotu dzialalnoSci sp6lki zapadajqw jaw- i.
nym glosowaniu imiennym. --------

Tajne glosowanie zarzqdza sig przy wyborach oruz nad wnioskami o odwolanie

czlonk6w organ6w sp6lki lub likwidator6w, o poci4gnigcie ich do odpowiedzialno-

Sci, jak r6wnie2 w sprawach osobowych.-----------

Tajne glosowanie zaruqdzasig na Zqdarrie choiby jednego zakcjonariuszy obecnych

lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. --------

Walne Zgromadzenie moZe powziqd uchwalE o uchyleniu tajno3ci glosowania przy

wyborze komisji powolywanej przez Walne Zgromadzenie. --------

Jeheli pelnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czhonek zarzqdu, czlonek

rady nadzorczej,likwidator, pracownik sp6lki publicznej lub czlonek organ6w lub

pracownik sp6lki lub sp6ldzielni zalehnej od tej sp6lki, pelnomocnictwo moze upo-

waZnial do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pelnomocnik ma

obowiqpek ujawnid akcjonariuszowi okolicznoSci wskazujqce na istnienie b4dz

mo2liwoS6 wystqpienia konfliktu interes6w. Udzielenie dalszego pelnomocnictwa

j est wyl4czone. --------

8. Pelnomocnik, o kt6rym mowa w $ 12 ust. 7, glosuje zgodnie z instrukcjami udzie-

lonymi przez akcj onariusza.

9. Akcjonariusz moZe glosowai jako pelnomocnik przy powziEciu uchwal dotyczq-

cych jego odpowiedzialnoSci wobec sp6lki z jakiegokolwiek tytulu, w tym udziele-

nia absolutorium, zwolnienia z zobowiqzania wobec sp6lki oraz sporu pomiEdzy

nim a sp6lk4 z zastrzeheniem postanowieri $ 12 ust. 7 i 8 niniejszego regulaminu. ---

+ t
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$ 1 3

Zasady przeprowadzania wybor6w Czlonk6w Rady Nadzorczej

Wyb6r czlonk6w Rady Nadzorczej przeprowadza Komisja Skrutacyjna spoSr6d

kandydat6w zg\oszonychprzez akcjonariuszy. Nie dotyczy to czlonk6w Rady Nad-

zorczej desygnowanychprzez akcjonariusza,kt6remuprzyznano takie prawo w Sta-

tucie Sp6lki. -----------

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujqcych co najmniej jedn4 piqt4 kapitalu za\<La-

dowego wyb6r Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze glosowania oddzielny-

mi grupami. W takim wypadku do Komisji Skrutacyjnej wybrani bEdq proporcjo-

nalnie przedstawiciele kaZdej grupy.

Czlonek Rady Nadzorczq powinien posiadai nale?yte wyksztalcenie, doSwiadcze-

nie zawodowe, reprezentowa6 wysoki poziom moralny oraz dysponowai czasem

pozwalajqcym mu w spos6b wlaSciwy pelni6 funkcje.

Kandydat na czlonka Rady Nadzorczej powinien zloty(, oSwiadczenie o gotowoSci

pelnienia tej funkcji oruz niekaralnoSci za przestgpstwa wymienione w art. 18 ko-

deksu sp6lek handlowych. ----------

s 1 4
Tryby glosowania

Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadajqbezwzglgdn4 wipkszoSci4 glos6w jeaeli

statut lub kodeks sp6lek handlowych nie stanowi4inaczej

Bezwzglpdna wiqkszoSd glos6w oznaczawigcej niZ polowg glos6w oddanych.

Glosy oddane to glosy ,,2a", ,,przeciw" lub ,,wstrzymuj4ce siE".

Uchwaly Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu dzialalno-

Sci sp6lki s4 podejmowane wipkszoSci4 dw6ch trzecich glos6w w obecnoSci os6b

reprezentuj 4cych co naj mniej polowq kapitalu zakladowe go. --- ---- - -

Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane s4 wiEkszoSci4 trzech czwartych

glos6w w sprawach: ----------

- zmiany statutu,

- emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszefstwa,-----

- zbycia przedsigbiorstwa sp6lki lub jego zorganizowanej czESci,

- obniZenia kapitalu zakladowego, ----------
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- umorzenia akcji z zastrzeheniem, 2e jeheli na Walnym Zgromadzeniu jest repre-

zentowana co najmniej polowa kapitalu zakladowego, do powzipcia uchwaly o

umorzeniu akcji wystarczy zv,rykla wigkszoSd glos6w,

- rozwiqzania sp6lki.

$ l s
Przerwy w obradach

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczqcy mo2e oglosi6 kr6tkie przerw w

obradach, kt6re nie mog4 utrudnia6 akcjonariuszom wykonywania ich praw.--

2. Walne Zgromadzenie moZe zarz4dzat przerry w obradach wiqkszoSci4 dw6ch trze-

cich glo s6w . L qcznie przerw nie mo g4 t rw a(, dLulej nrz trzy dzie sci dni. - - -

s 1 6
Odwolanie Walnego Zgromadzenia

l. Odwolanie Walnego Zgromadzenia, w kt6rego porz4dku obrad na wniosek upraw-

nionych podmiot6w umieszczono okreslone sprawy lub kt6re zwolane zostalo na

taki wniosek moZliwe jest tylko zazgod4wnioskodawc6w.

W innych ptzypadkach Walne Zgromadzenie moze byd odwolane, jeaelijego odby-

cie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (slla wy2sza) lub jest oczywi5cie bez-

przedmiotowe. --------

odwolanie nastgpuje w taki sam spos6b jak zwolanie, zapewniajqc przy tym jak

najmniejsze ujemne skutki dla Sp6iki i dla akcjonariuszy.

Zmrana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia nastqpuje w tlmr sam)rrn trybie, co
jego odwolanie, cho6by proponowany porz4dek obrad nie ulegl zmianie.

$ 1 7

Postanowienia kot'rcowe

Po stwierdzeniu wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy zamyka Walne

Zgromadzenie. --------

zmiana niniejszego regulaminu mohe nast4pii na mocy uchwaly walnego zgroma-

dzenia Akcj onariuszy Sp6lki.
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3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarzqd.jest zobo-

wiqzany sporzqdzi(,j ego tekst j ednolity. ---

W jawnym glosowaniu, w kt6rym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj4cy lqcznre

2'258.140 (dwa miliony dwie6cie piEidziesi4t osiem tysigcy sto czterdziesei) akcji, od-

powiadaj4cych tej samie liczbie glos6w, ,,2a" vchwalq oddano z.z5g.l40 glos6w, co

stanowilo I00% glos6w oddanych i 72,67 Yo kapitatu zak<Nadowego Sp6lki. Uchwala

podjEta wigc zostala jednomySlnie. ------

W ramach pkt9 przyjgtego porz4dku obrad:-----

1) pelnomocnik akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego wni6sl o odwolanie ze

skladu Rady Nadzorczej Sp6lki - panaKonrada Milczarskiego, reprezentuj4cego w

niej wlmrieniony bank, -------

2) Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia poinformowal, 2e innych wniosk6w o

odwolanie ze skladu Rady Nadzorczej rie zgloszoro,---------

3) Walne Zgromadzenie podjElo nastEpuj4c4 uchwalg:


