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REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI AKCYJNEJ 

CAPITAL PARTNERS 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek 
handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. --------------------------  

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 2. Wymogi formalne  

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuj� uprawnione organy lub osoby, których 
uprawnienie wynika ze Statutu Spółki. ------------------------------------------------------  

2. ��danie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umieszczenie 
okre�lonych spraw w porz�dku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, 
powinno by� uzasadnione. --------------------------------------------------------------------  

3. ��danie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w 
porz�dku obrad, przedstawione przez uprawnione osoby, mo�e by� odrzucone 
jedynie wtedy, gdy jest to poparte uzasadnionymi przyczynami oraz szczegółowo 
uzasadnione. Je�eli wniosek dotyczy umieszczenia w porz�dku obrad wyboru 
członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 KSH, nie mo�e on by� odrzucony 
w �adnym przypadku.--------------------------------------------------------------------------  

4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno si� odby� w 
terminie wskazanym we wniosku, a je�eli nie jest to mo�liwe, w najbli�szym 
terminie, umo�liwiaj�cym rozstrzygni�cie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych 
pod jego obrady. -------------------------------------------------------------------------------  

5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub Walne 
Zgromadzenie, w którego porz�dku na taki wniosek umieszczono okre�lone sprawy, 
mo�e by� odwołane tylko za zgod� wnioskodawców. W innych przypadkach Walne 
Zgromadzenie mo�e by� odwołane, je�eli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne 
przeszkody (siła wy�sza) lub jest oczywi�cie bezprzedmiotowe. -----------------------  

6. Odwołanie Zgromadzenia nast�puje w taki sposób, jak zwołanie i nie pó�niej ni� 3 
(trzy) tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 
Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia nast�puje w tym samym trybie, co 
jego odwołanie, cho�by proponowany porz�dek obrad nie ulegał zmianie, z tym 
zastrze�eniem, �e zmieniony termin Walnego Zgromadzenia powinien przypada�, 
co najmniej 3 (trzy) tygodnie po ogłoszeniu dotycz�cym zmiany terminu Walnego 
Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. Lista akcjonariuszy 

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i 
zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawieraj�cy imiona i nazwiska albo 
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firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzib�), rodzaj i 
liczb� akcji oraz liczb� głosów.---------------------------------------------------------------  

2. Lista akcjonariuszy zostaje wyło�ona do wgl�du w lokalu Zarz�du przez 3 (trzy) dni 
powszednie bezpo�rednio poprzedzaj�ce Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 
17.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------  

III. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 4. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub, w razie jego 
nieobecno�ci, Prezes Zarz�du Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarz�d Spółki. ---  

2. Osoba otwieraj�ca Zgromadzenie mo�e podejmowa� wszelkie decyzje porz�dkowe, 
niezb�dne do rozpocz�cia obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------  

3. Prawidłowo�� zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonuj�ca jego otwarcia.--  

4. Osoba otwieraj�ca Walne Zgromadzenie powinna powstrzyma� si� od 
podejmowania decyzji merytorycznych lub formalnych i doprowadzi� do 
niezwłocznego wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. ------------------  

§ 5. Przewodnicz�cy 

1. Przewodnicz�cy wybierany jest spo�ród uczestników Zgromadzenia. ------------------  

2. Osoby, których kandydatury zgłoszono, b�d� wpisywane na list� przez osob� 
otwieraj�c� Walne Zgromadzenie jako kandydaci na Przewodnicz�cego, o ile 
wyra�� zgod� na kandydowanie. ------------------------------------------------------------  

3. Wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddaj�c 
kolejno głos na ka�dego ze zgłoszonych kandydatów. -----------------------------------  

4. Przewodnicz�cym zostaje osoba, na któr� oddano najwi�ksz� liczb� głosów.---------  

5. Otwieraj�cy Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 
ogłasza kogo wybrano Przewodnicz�cym, zapewnia zapoznanie si� tej osoby z 
Regulaminem oraz przekazuje jej kierowanie obradami. ---------------------------------  

6. Przewodnicz�cy Zgromadzenia powinien zapewni� przebieg obrad zgodnie z 
przyj�tym porz�dkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w 
szczególno�ci powinien: -----------------------------------------------------------------------  

a) zapewni� sprawny i prawidłowy przebieg obrad, ----------------------------  

b) zapewni� przestrzeganie praw i interesów Akcjonariuszy, -----------------  

c) udziela� głosu uczestnikom,-----------------------------------------------------  

d) wydawa� zarz�dzenia porz�dkowe, --------------------------------------------  

e) zarz�dza� głosowania, czuwa� nad ich prawidłowym przebiegiem i 
ogłasza� ich wyniki, --------------------------------------------------------------  

f) rozstrzyga� sprawy porz�dkowe zgodnie z § 8 pkt. 5. -----------------------  

7. W uzasadnionych przypadkach, Przewodnicz�cy mo�e zarz�dza� krótkie przerwy 
porz�dkowe w obradach w taki sposób, �eby obrady Zgromadzenia mo�na było 
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zako�czy� w dniu ich rozpocz�cia, i nie utrudniały akcjonariuszom wykonywania 
ich praw. -----------------------------------------------------------------------------------------  

8. Przewodnicz�cy nie powinien rezygnowa� ze swojej funkcji bez uzasadnionej 
przyczyny. ---------------------------------------------------------------------------------------  

9. Przewodnicz�cy nie powinien opó�nia� podpisania protokołu Walnego 
Zgromadzenia bez uzasadnionej przyczyny.------------------------------------------------  

§ 6. Lista obecno�ci 

1. Lista obecno�ci zawiera nazwiska i imiona lub firmy Akcjonariuszy, a je�eli 
Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, tak�e jego imi� i nazwisko 
oraz liczb� akcji, posiadanych przez Akcjonariusza i przypisanych im głosów. ------  

2. List� obecno�ci podpisuj� Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz jego 
Przewodnicz�cy, który w ten sposób potwierdza prawidłowo�� jej sporz�dzenia. ----  

3. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osob� prawn� lub jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, uczestnictwo Przedstawiciela Akcjonariusza wymaga 
udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób nale�yty. 
Domniemywa si�, i� dokument pisemny, potwierdzaj�cy prawo reprezentowania 
Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba �e jego 
autentyczno�� lub wa�no�� prima facie budzi w�tpliwo�ci Przewodnicz�cego lub 
Zarz�du Spółki (przy wpisywaniu na list� obecno�ci). -----------------------------------  

4. Lista obecno�ci jest dost�pna do wgl�du przez cały czas obrad Zgromadzenia. ------  

5. Na list� obecno�ci nale�y wpisa� Akcjonariusza, pomini�tego w li�cie obecno�ci, 
je�eli przybył on na Zgromadzenie i wyka�e, �e przysługuje mu prawo 
uczestniczenia w obradach. ------------------------------------------------------------------  

6. W razie gdy Akcjonariusz opu�ci obrady lub odmówi mu si� prawa udziału w 
Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku uprawnie� - list� obecno�ci nale�y 
odpowiednio sprostowa� przez odnotowanie w protokole. ------------------------------  

§ 7. Udział w Walnym Zgromadzeniu  

członków władz spółki oraz ekspertów 

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni by� obecni wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej i Zarz�du. Nieobecno�� członka Zarz�du i Rady Nadzorczej wymaga 
wyja�nienia, które to wyja�nienie powinno by� przedstawione na Walnym 
Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Zarz�d obowi�zany jest pisemnie powiadamia� członków Rady Nadzorczej o 
terminach Zgromadze�.------------------------------------------------------------------------  

3. Biegły rewident powinien by� obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je�li przedmiotem jego obrad s� 
sprawy finansowe Spółki. --------------------------------------------------------------------  

4. Członkowie Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident powinni, w granicach 
swych kompetencji i w zakresie niezb�dnym dla rozstrzygni�cia spraw omawianych 
przez Walne Zgromadzenie, udziela� uczestnikom Zgromadzenia wyja�nie� i 
informacji dotycz�cych Spółki.---------------------------------------------------------------  
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5. Niezale�nie od postanowie� pkt. 1 i 3, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada 
Walnemu Zgromadzeniu zwi�zł� ocen� sytuacji Spółki, która powinna by� 
udost�pniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki co najmniej 7 (siedem) dni przed 
terminem ka�dego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------  

6. Udzielanie przez Zarz�d odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno 
by� dokonywane przy uwzgl�dnieniu faktu, �e obowi�zki informacyjne spółka 
publiczna wykonuje w sposób wynikaj�cy z przepisów prawa o publicznym obrocie 
papierami warto�ciowymi, a udzielanie szeregu informacji nie mo�e by� 
dokonywane w sposób inny ni� wynikaj�cy z tych przepisów. --------------------------  

7. Na zaproszenie Zarz�du mog� bra� udział w obradach lub stosownej ich cz��ci inne 
osoby, je�eli ich udział jest celowy ze wzgl�du na potrzeb� przedstawienia 
uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozwa�anych sprawach. --------------------------  

8. Osoby takie mog� tak�e by� zapraszane ad hoc przez Zarz�d oraz 
Przewodnicz�cego i bra� udział tylko w cz��ci Zgromadzenia.--------------------------  

9. Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed 
odbyciem Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie 
absolutorium ze sprawowania przez nich obowi�zków, maj� prawo uczestniczy� w 
Walnym Zgromadzeniu, je�eli najpó�niej na tydzie� przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia zło�� Zarz�dowi Spółki na pi�mie ��danie skorzystania z tego 
uprawnienia.-------------------------------------------------------------------------------------  

§ 8. Porz�dek obrad 

1. Po podpisaniu listy obecno�ci i jej sprawdzeniu Przewodnicz�cy poddaje pod 
głosowanie porz�dek obrad.-------------------------------------------------------------------  

2. Zgromadzenie mo�e przyj�� proponowany porz�dek obrad bez zmian, jak równie� 
zmieni� kolejno�� poszczególnych jego punktów. -----------------------------------------  

3. Zdj�cie z porz�dku obrad b�d� zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w 
porz�dku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podj�cia uchwały Walnego 
Zgromadzenia podj�tej wi�kszo�ci� ¾ głosów, po uprzednio wyra�onej zgodzie 
wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w takiej 
sprawie wymaga szczegółowego umotywowania. -----------------------------------------  

4. Przewodnicz�cy nie mo�e samodzielnie usuwa� spraw z ogłoszonego porz�dku 
obrad, zmienia� kolejno�ci poszczególnych jego punktów oraz wprowadza� pod 
obrady spraw merytorycznych nie obj�tych porz�dkiem obrad. -------------------------  

5. Przewodnicz�cy mo�e samodzielnie podejmowa� decyzj� w sprawach 
porz�dkowych, do których nale�� zwłaszcza: ----------------------------------------------  

a. dopuszczanie na sal� obrad osób nie b�d�cych Akcjonariuszami z 
zastrze�eniem postanowie� § 7 pkt 7, ------------------------------------------------  

b. zgłoszenie wniosku o zmian� kolejno�ci rozpatrywania spraw przewidzianych 
w porz�dku obrad, ----------------------------------------------------------------------  

c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem, --------------------------------------  

d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad, ---------------------------------------  

e. rozpatrzenie wniosku i podj�cie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia,------------  

f. ograniczenia, odroczenia lub zamkni�cia dyskusji, ---------------------------------  
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g. zarz�dzenia przerwy porz�dkowej w obradach, o której mowa w § 5 pkt 7, ----  

h. ustali� porz�dek rozpatrywania wniosków. ------------------------------------------  

6. Od decyzji Przewodnicz�cego w sprawach porz�dkowych uczestnicy Zgromadzenia 
mog� odwoła� si� do Zgromadzenia. -------------------------------------------------------  

7. Po wyczerpaniu porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamyka Zgromadzenie. Z t� 
chwil� przestaje ono funkcjonowa� jako organ Spółki, za� obecni uczestnicy 
Zgromadzenia nie mog� wa�nie podejmowa� uchwał.------------------------------------  

§ 9. Dyskusja 

1. Głos mo�na zabiera� wył�cznie w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad w zakresie 
aktualnie rozpatrywanego punktu tego porz�dku. -----------------------------------------  

2. Przy rozpatrywaniu ka�dej sprawy porz�dku obrad w zale�no�ci od jej tematu, 
Przewodnicz�cy mo�e wyznaczy� czas, jaki b�dzie przysługiwał jednemu mówcy na 
wyst�pienie oraz replik�. Powy�sze ograniczenie nie dotyczy członków Zarz�du, 
Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów.--------------------------------------  

3. Przewodnicz�cy mo�e zwraca� uwag� mówcy, który odbiega od tematu b�d�cego 
przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługuj�cy mu czas wyst�pienia lub 
wypowiada si� w sposób niedozwolony. ----------------------------------------------------  

4. Mówcom nie stosuj�cym si� do uwag Przewodnicz�cego lub zabieraj�cym głos w 
sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodnicz�cy mo�e odebra� głos. --------------  

5. Przewodnicz�cy mo�e wydali� z sali osoby zakłócaj�ce spokój i porz�dek obrad. ---  

6. O zamkni�ciu dyskusji decyduje Przewodnicz�cy. ----------------------------------------  

7. Od decyzji Przewodnicz�cego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo 
odwołania si� do Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------  

§ 10. Uchwały 

1. Pisemne projekty uchwał obj�tych porz�dkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu 
o Zgromadzeniu przygotowuje Zarz�d. -----------------------------------------------------  

2. Projekty uchwał maj�ce by� przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz ze 
stosownymi dokumentami oraz opini� Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Zarz�d 
wyst�pił o tak� opini�, powinny by� udost�pnione przez Zarz�d w lokalu Zarz�du 
wszystkim Akcjonariuszom nie pó�niej ni� 7 (siedem) dni przed dat� Walnego 
Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli mo�liwo�� zapoznania si� z nimi i ich 
oceny. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Na wniosek Zarz�du, Rada Nadzorcza powinna wyda� opini� o projektach uchwał, 
które maj� by� przedstawione Akcjonariuszom. -------------------------------------------  

4. Je�eli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyra�nie brzmienia proponowanej 
uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowi�zany jest 
Przewodnicz�cy.--------------------------------------------------------------------------------  

5. Projekt uchwały mo�e by� wniesiony w formie pisemnej do r�k Przewodnicz�cego.  

6. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania 
wymaganej wi�kszo�ci głosów nie b�dzie oznaczało, �e Zgromadzenie podj�ło 
uchwał� negatywn�, o tre�ci przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie. ---  
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7. Zarz�d i Przewodnicz�cy Walnego Zgromadzenia powinni formułowa� uchwały w 
taki sposób, by ka�da osoba, która nie zgadza si� z decyzj� b�d�c� przedmiotem 
uchwały, miała mo�liwo�� jej zaskar�enia, pod warunkiem, �e osoba ta jest do tego 
uprawniona. -------------------------------------------------------------------------------------  

8. Strona sprzeciwiaj�ca si� podj�ciu uchwały powinna mie� mo�liwo�� zwi�złego 
przedstawienia powodów swojego sprzeciwu. Przewodnicz�cy powinien zadba�, 
aby sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza. ----------------------------------  

9. Zgromadzenie mo�e swoj� uchwał� przyj�t� wcze�niej zmieni� albo uchyli� 
(reasumpcja).------------------------------------------------------------------------------------  

§ 11. Głosowanie 

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne odbywa si� w przypadkach 
przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika 
Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------  

2. Głosowanie odbywa si� za pomoc� kart do głosowania, które zawieraj�: -------------   

a) piecz�� Spółki, ------------------------------------------------------------------------------  

b) oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne), -------------------  

c) dat� Zgromadzenia -------------------------------------------------------------------------  

d) ilo�� głosów, które posiada Akcjonariusz.-----------------------------------------------  

3. Zarz�d Spółki zobowi�zany jest do przygotowania dla ka�dego Akcjonariusza 
odpowiedniej ilo�ci kart do głosowania. ----------------------------------------------------  

4. Głosowanie jawne odbywa si� poprzez podniesienie do góry karty do głosowania --  

5. Głosowanie tajne odbywa si� poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania, przy 
czym na karcie do głosowania Akcjonariusz wpisuje „za” albo „przeciw” lub 
„wstrzymuje si�”. ------------------------------------------------------------------------------  

6. Głosowanie jawne imienne odbywa si� w ten sposób, �e Akcjonariuszy wyczytuje 
si� według listy obecno�ci, a Akcjonariusz podaje ilo�� głosów oraz stwierdza czy 
jest za, przeciw lub wstrzymuje si�. Do protokołu wpisuje si� ilo�� głosów oddanych 
oraz jaki głos został oddany. -----------------------------------------------------------------  

7. Liczenie głosów przeprowadza Przewodnicz�cy lub powołana w tym celu Komisja 
Skrutacyjna. ------------------------------------------------------------------------------------  

8. Głosowanie nad uchwałami nast�puje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, 
Przewodnicz�cego lub osob� przez niego wskazan�. -------------------------------------  

§ 12. Komisja skrutacyjna 

1. Komisja skrutacyjna składa si� z trzech członków, o ile Zgromadzenie nie 
postanowi inaczej. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani s� spo�ród uczestników Zgromadzenia, 
przy czym ka�dy Akcjonariusz mo�e zgłosi� jednego kandydata. ----------------------  

3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosuj�c kolejno na ka�dego z 
kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodz� osoby, na które oddano 
najwi�ksz� liczb� głosów.---------------------------------------------------------------------  
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4. Je�eli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób 
odpowiadaj�ca liczbie członków komisji okre�lonej w pkt. 1, wybór mo�e by� 
dokonany, w drodze aklamacji, na wszystkich zgłoszonych kandydatów ł�cznie. ----  

5. Do obowi�zków komisji skrutacyjnej nale�y:----------------------------------------------  

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania; -------------------------------  

b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodnicz�cemu w celu 
dokonania ogłoszenia; ---------------------------------------------------------------------  

c) inne czynno�ci zwi�zane z prowadzeniem głosowa�.---------------------------------  

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci w przeprowadzeniu głosowania 
komisja skrutacyjna zobowi�zana jest bezzwłocznie powiadomi� Przewodnicz�cego 
o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszaj�c jednocze�nie wnioski co do dalszego 
post�powania.-----------------------------------------------------------------------------------  

§ 13. Powoływanie członków Rady Nadzorczej  

b�d�cych przedstawicielami Akcjonariuszy 

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej b�d�cych przedstawicielami 
Akcjonariuszy nale�y zgłasza� Zarz�dowi na pi�mie nie pó�niej ni� 10 (dziesi��) 
dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego porz�dek obrad przewiduje zmiany w 
składzie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------  

2. Zarz�d jest obowi�zany zło�y� Przewodnicz�cemu Rady powy�sze aplikacje 
dotycz�ce wszystkich kandydatów na członków Rady Nadzorczej.---------------------  

3. Przewodnicz�cy przedstawia wszystkich kandydatów Uczestnikom Walnego 
Zgromadzenia wraz z wymaganymi przez Regulamin Rady Nadzorczej 
informacjami, a tak�e potwierdza, i� aplikacje pozostaj� w zgodzie z powy�szymi 
przepisami. -------------------------------------------------------------------------------------  

4. Zgromadzenie mo�e w ka�dej chwili odwoła� ka�dego z wybieranych przez siebie 
członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------  

5. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest skuteczne 
tylko wówczas, gdy równocze�nie z odwołaniem nast�puje powołanie nowego 
członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------  

§ 14. Powoływanie członków Rady Nadzorczej  

poprzez głosowanie oddzielnymi grupami 

1. Akcjonariusze mog� powoła� Rad� Nadzorcz� poprzez głosowanie oddzielnymi 
grupami, pod warunkiem, �e taki sposób powoływania umieszczony został w 
porz�dku obrad i je�eli została utworzona, co najmniej 1 (jedna) grupa zdolna do 
wyboru 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------  

2. Osoby reprezentuj�ce na Walnym Zgromadzeniu 20% głosów mog� stworzy� 
oddzielna grup� w celu powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej i nie 
powinni bra� udziału w powoływaniu pozostałych członków.---------------------------  

3. Mandaty w Radzie nieobsadzone przez odpowiedni� grup� Akcjonariuszy, 
utworzon� zgodnie z pkt. 1 i 2, obsadza si� w drodze głosowania, w którym 
uczestnicz� wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze 
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członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami. -----------------------------------------------------------------------------------------  

§ 15. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia  

1. W przypadku zarz�dzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla 
utrzymania ci�gło�ci Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie to�samo�ci 
podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególno�ci:---------------------------  

a) w Zgromadzeniu mo�e po przerwie wzi�� udział inna liczba uczestników 
Zgromadzenia pod warunkiem, �e znajduj� si� oni na li�cie obecno�ci 
sporz�dzonej w dniu wznowienia obrad, -----------------------------------------------  

b) o ile osoba Przewodnicz�cego wybranego przed zarz�dzeniem przerwy jest 
obecna nie dokonuje si� ponownego wyboru i przewodniczy wówczas ta sama 
osoba, ---------------------------------------------------------------------------------------  

c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - je�eli s� to inne osoby, nale�y 
zło�y� dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upowa�niaj�cy 
do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu,--------------------------------  

d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga si� według zasad 
okre�lonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy si� w stosunku do 
ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie za� w stosunku do terminu ponownego 
rozpocz�cia obrad. ------------------------------------------------------------------------  

2. Poszerzenie porz�dku obrad Zgromadzenia w stosunku do tre�ci ogłoszenia 
zwołuj�cego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.-----------------------------------------  

3. Uchwała o zarz�dzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego 
ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do 
miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrze�eniem, �e Zgromadzenie b�dzie 
odbywa� si� w tej samej miejscowo�ci. -----------------------------------------------------  

4. W razie zarz�dzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu 
podlega� b�d� uchwały podj�te przed przerw�, z zaznaczeniem, �e Zgromadzenie 
zostało przerwane. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegn� uchwały podj�te w 
tej cz��ci obrad w osobnym protokole, a gdy przerw b�dzie kilka - w osobnych 
protokołach. -------------------------------------------------------------------------------------  

6. Do ka�dego protokołu notarialnego doł�cza si� list� obecno�ci uczestników 
Zgromadzenia bior�cych udział w jego danej cz��ci. -------------------------------------  

§ 16. Protokoły 

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporz�dza Notariusz w formie aktu notarialnego. -  

2. Przewodnicz�cy mo�e zarz�dzi� dodatkowe zapisywanie przebiegu cało�ci lub 
cz��ci obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. 
Sekretarzem mo�e by� osoba nie b�d�ca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.-----  

3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawiera� w szczególno�ci:-------------------  

a) stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zgromadzenia, --------------------------------  

b) stwierdzenie zdolno�ci do podj�cia uchwał, --------------------------------------------  

c) tre�� podj�tych uchwał, --------------------------------------------------------------------  
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d) ilo�� głosów oddanych przy podejmowaniu uchwał, ----------------------------------  

e) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów, -------------------------------------------------  

f) wzmiank� o tym, czy głosowanie odbyło si� jawnie czy tajnie. ----------------------  

4. Do protokołu nale�y doł�czy� list� obecno�ci z podpisami uczestników Walnego 
Zgromadzenia oraz pisemne o�wiadczenia Akcjonariuszy zło�one na Walnym 
Zgromadzeniu.----------------------------------------------------------------------------------  

5. Na pro�b� uczestnika Walnego Zgromadzenia, jego o�wiadczenie b�dzie wpisane do 
protokołu.----------------------------------------------------------------------------------------  

6. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z 
pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarz�d doł�cza do Ksi�gi 
protokołów. -------------------------------------------------------------------------------------  

7. Wydaj�c Akcjonariuszowi wypis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, 
Spółka mo�e ��da� od tego Akcjonariusza kosztów jego sporz�dzenia.----------------  

8. Na wniosek Zarz�du przebieg Walnego Zgromadzenia lub jego cz���, mo�e by� 
dodatkowo zaprotokołowana z u�yciem no�ników audio lub video. 	rodki 
zawieraj�ce takie nagrania powinny by� przechowywane przez Zarz�d i nie 
powinny by� kopiowane. Nagrania takie mog� by� utworzone jedynie za zgod� 
Walnego Zgromadzenia. Ka�dy mówca mo�e ��da�, by jego mowa lub wizerunek 
nagrane w taki sposób nie było publikowane ani rozpowszechniane.-------------------  

IV. POSTANOWIENIA KO�COWE 

§ 17 

1. W przypadku zmiany powy�szego Regulaminu, zmiany takie wchodz� w �ycie 
pocz�wszy od nast�pnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------  

2. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, które jednocze�nie nie 
przyjmie tekstu jednolitego Regulaminu, Zarz�d jest zobowi�zany w terminie 14 dni 
sporz�dzi� jego tekst jednolity.---------------------------------------------------------------  

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Capital Partners 
S.A. w dniu 12 lipca 2005r. (Uchwała Nr 4) i obowi�zuje od daty jego uchwalenia.-  

 


