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REGULAMIN  

WALNEGO ZGROMADZENIA 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA 

Na dzień 19.05.2016r. 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych 

Walnych Zgromadzeń SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. Regulamin jest 

udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu Spółki.  

2. Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek 

handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.  

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanym na nim akcji, 

jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.  

 

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 2 

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 

trzydziestego czerwca każdego roku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Rady Nadzorczej złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

§ 3 

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:  

1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w przepisanym terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych,  

2) Nadzwyczajne - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.  

§ 4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce.  

§ 5 

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub 

akcjonariusze, w zależności od trybu zwołania Walnego Zgromadzenia. 
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2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. . Żądanie powinno zostać zgłoszone 

Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

§ 6 

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 na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

§ 7 

W ogłoszeniu należy oznaczyć:  

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,  

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:  

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia,  

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,  

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,  

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o 

formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie 

zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o 

ustanowieniu pełnomocnika.  

e)  dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,  

f) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby 

będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu,  

g) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona 

Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się 

podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,  
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h) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje 

dotyczące Walnego Zgromadzenia.  

§ 8 

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. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie 

może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest 

bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy 

tym jak najmniejsze skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 

osiemnaście dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia 

Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby 

proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.  

 

III. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU 

§ 9 

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).  

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy 

i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu.  

3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na 

dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę 

lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji 

i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

§ 10 

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:  

a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej jak i Prokurenci oraz osoby z głosem 

doradczym, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego 

Zgromadzenia, 

b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym 

biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia 

opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad. 
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§11 

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać 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 Biurze Zarządu 

przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.  

2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu 

listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania mu listy nieodpłatnie, 

pocztą elektroniczną, podając adres e-mailowy, na który lista powinna być wysłana. 

§ 12 

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady 

Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów pełnomocnictwo może 

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma 

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź 

możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

wyłączone. 

4. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi 

przez akcjonariusza  

5. Zarząd Spółki każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ustala 

sposób zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

IV PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 13 

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

razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba 

wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa 

wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 14 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego 

Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z Kodeksem spółek 

handlowych, podpisuje listę obecności osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu 
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oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem 

obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym regulaminem. Zarządza wybory jeśli są 

objęte porządkiem obrad, a także udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz 

wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji 

Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu 

uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia. 

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

kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia.  

4. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się 

w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.  

5. Przewodniczący może odebrać glos osobom nadużywającym prawa do wypowiedzi lub 

odbiegającym od tematów objętych porządkiem obrad. 

6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej 

Spółki, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.  

7. 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. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz 

poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.  

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności 

nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić 

respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.  

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać 

rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać 

podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.  

§ 15 

1. 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.  

2. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego 

Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 

uczestników Walnego Zgromadzenia, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj 

akcji oraz liczbę przysługujących głosów z tych akcji. Jeżeli Akcjonariusz jest 

reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko. 
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3. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki. 

4. Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia  z wykorzystaniem 

sieci Internet poprzez swoją stronę internetową. 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich 

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

 

V UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na 

Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego 

Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:  

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  

 wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,  

 dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,  

 uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia członków 

Rady Nadzorczej,  

 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

 rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

 nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w 

art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.  

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały 

Walnego Zgromadzenia. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bez względu na liczbę obecnych 

akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, 

że Statut Spółki lub ustawa stanowią inaczej.   

§ 18 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Tajne głosowanie 

zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów 

Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 
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osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z 

obecnych uprawnionych do głosowania. 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§19 

Obsługę techniczna i organizacyjna Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

 

Regulamin zaopiniowano uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2016 z dnia 19.04.2016r. oraz 

uchwalono uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19/2016 z dnia 19.05.2016r. 


