
 

 

 

 
 

 

 

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia 
(Przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r.) 

 

BRASTER Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Szeligach 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA BRASTER 

S.A. 

23.06.2014  2 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb odbywania zarówno 

zwyczajnego jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna 

(„Spółka”). 

2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek 

handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. 

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

4. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki. 

5. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną i organizacyjną posiedzeń Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

1. Walne Zgromadzenie jest otwierane na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. 

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca,  

a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu 

albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

3. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze, którzy zwołali 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

 

§ 3 

1. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie 

protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, osoba dokonująca otwarcia 

Walnego Zgromadzenia informuje o nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na 

Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została 

przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie.  

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru spośród 

osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych i 

formalnych. 

3. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę  

na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane 

na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.  
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4. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego  

z kandydatów z osobna. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów 

„za”, z zastrzeżeniem, iż uchwała powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. 

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaraz po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz 

stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do 

podejmowania uchwał. 

6. 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. 

 

§ 4 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocników. 

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub jego zastępca. 

3. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć również członkowie Zarządu 

i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia,  

a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz 

sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

§ 5 

1. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie 

praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. 

3. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: dbanie  

o sprawy i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, udzielanie głosu, zarządzanie głosowania, 

podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego 

wyników, zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad, rozstrzyganie 

wątpliwości regulaminowych. 

§ 6 

1. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie. Przy czym za wniosek 

formalny uważa się w szczególności (i) zmiany kolejności porządku obrad, (ii) odroczenia lub 

zamknięcia dyskusji, (iii) przerwy w obradach, (iv) głosowania bez dyskusji. 

2. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji zgłoszony powtórnie. 
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§ 7 

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.  

2. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma 

punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach 

objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń. 

3. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie 

przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku 

formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.  

 

§ 8 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 

chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu,  

a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do 

projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia, jednakże do czasu zamknięcia 

dyskusji nad poszczególnym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka 

propozycja dotyczy. 

4. Propozycje te wraz z uzasadnieniem powinny być złożone osobno dla każdego projektu. 

 

§9 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami  

o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na 

wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 

2. 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. 

3. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. 

4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut Spółki lub Kodeks spółek 

handlowych przewidują warunki surowsze. 
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5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić Akcjonariuszowi, który 

głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu. 

 

§ 10 

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór 

rady nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy 

statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. 

2. Wniosek o którym mowa w pkt 1 powyżej powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie  

w terminie umożliwiającym umieszczenia punktu wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem głosowania odrębnymi grupami 

informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji i liczbie akcji, którymi 

dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do 

dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej. Następnie zarządza przerwę w celu ukonstytuowania 

się grup. 

4. Ukonstytuowanie się grup polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. 

Wyboru przewodniczącego nie dokonuje się jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden 

Akcjonariusz. 

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup,  

a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego 

Akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, 

zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia.  

6. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup  

i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę Przewodniczący zobowiązany 

jest ustalić w drodze losowania.  

7. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta 

mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować 

tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza 

są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał. 

8. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na 

sali obrad Walnego Zgromadzenia.  

9. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie 

Nadzorczej, powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie  

z postanowieniami Statutu. 
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10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do 

wyboru członka Rady Nadzorczej wyborów nie dokonuje się. 

 

§ 11 

1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. 

Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy  

w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w 

uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudniania Akcjonariuszom 

wykonywania ich praw 

2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być 

zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie 

mogą mieć one jednak na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw. 

 

§ 12 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 13 

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić 

prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić 

zgłoszone wnioski, 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. Do 

protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.  

  

§14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu 

Spółki i postanowienia Kodeksu spółek handlowych. 

2. Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym 

Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. 

 

§15 

1. Zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Walne 

Zgromadzenie stosownej uchwały i obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia. 
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2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od kolejnego Walnego Zgromadzenia, następującego 

po Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie. 

 

 


