
Regulamin

 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

OPONEO.PL S.A.

(ustalony uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. 

z dnia 13 marca 2007 roku)

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane w dalszej treści regulaminu „Walnym

Zgromadzeniem” jest najwyższym organem Spółki i działa w oparciu o obowiązujące przepisy

prawa, statutu oraz niniejszego regulaminu.

2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają statut oraz przepisy kodeksu spółek

handlowych.

§ 2

1.   Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy

reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie

z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez

Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych albo firmy, miejsce zamieszkania lub

siedziby, liczbę i rodzaj akcji oraz ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu

przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę

w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.

4. Zasady ustalania prawa akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu określają

obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

Walne Zgromadzenie wyraża swą wolę w formie uchwał, może również składać oświadczenia lub

przedstawiać stanowisko w innej, dowolnie wybranej formie.

§ 4

1. Przedmiotem obrad może być każda sprawa skierowana przez Zarząd, Radę Nadzorczą Spółki,

bądź Zarząd na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego.

2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku

jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał

proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny



być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed

Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie

wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w

najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw,

wnoszonych pod jego obrady. 

4. 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 (siła wyższa) lub jest

oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie,

zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym

razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu

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

proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. 

5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga

udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Stosuje się domniemanie,

iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym

zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, spełniające wymogi określone w art. 402 § 2

kodeksu spółek handlowych, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej

na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 6 

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością 51%

wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy głosów. 

2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody

wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.

2. Głosowanie jest jawne, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają głosowania

tajnego. Ponadto na żądanie chociażby jednego z obecnych Akcjonariuszy a także, przy

wyborach i wnioskach o usunięcie członków władz Spółki lub jej likwidatorów oraz o

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również o udzielenie absolutorium zarządza się

głosowanie tajne.



3. Wybór Rady Nadzorczej, w tym również wybór w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

odbywa się zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych. 

7. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z

prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które

mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść

jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej

sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź

zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy

wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez

wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego

zgromadzenia.

9. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa

poboru akcji w części lub w całości. Tryb postępowania normuje art. 433 kodeksu spółek

handlowych. Wniosek Zarządu o podjęcie takiej uchwały winien zawierać opinię uzasadniającą

powody wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru oraz proponowaną przez Zarząd cenę

emisyjną albo sposób jej ustalenia.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny

wyznaczony członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w obradach

wybiera się przewodniczącego.

2. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i

interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności

nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw

akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać

rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania

protokołu walnego zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane i przechowywane w trybie określonym art.

421 kodeksu spółek handlowych.

§ 8

1. W Walnym Zgromadzeniu może brać udział każdy akcjonariusz a także doradcy, specjaliści

względnie inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki. 

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

zaprosi biegłego rewidenta Spółki do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz do



udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy

finansowe Spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym

zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym

Zgromadzeniu.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident powinni, w granicach swych

kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez

Zgromadzenie, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być

dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje

w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a

udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych

przepisów. 

5. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez

przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania

akcjonariuszom wykonywania ich praw.

6. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia

sprzeciwu.

7. Zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały,

aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot

uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

8. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne

oświadczenie. Oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia winno dotyczyć wyłącznie

spraw istotnych i rozpatrywanych  przez to Walne Zgromadzenie.

§ 9 

1. Regulaminy: 

- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

- Rady Nadzorczej oraz 

- Zarządu 

winny być udostępnione akcjonariuszom do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd; na żądanie któregokolwiek z

akcjonariuszy obowiązany jest udostępnić ją do wglądu i ewentualnego sporządzenia na swój

koszt kopii.

§ 10

1. Uchwały, spełniające przesłanki wymienione w art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą

być zaskarżone na drodze wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o ich uchylenie.



2. Prawo wytoczenia powództwa mają:

   - Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,

- każdy akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale a po jej powzięciu zażądał

zaprotokołowania sprzeciwu; zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość

zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu,

   - akcjonariusz, który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

- inni akcjonariusze, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego

zwołania Zgromadzenia lub też w przypadku powzięcia uchwały w przedmiotach, które nie

były objęte porządkiem obrad.

3. Pozew o uchylenie uchwały może być wniesiony w terminie miesiąca od dnia uzyskania

wiadomości o treści uchwały nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jej

powzięcia.

4. Osobom i organom Spółki wymienionym w ust.2 przysługuje także prawo wytoczenia przeciwko

Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z ustawą – tryb

postępowania określa art. 425 § 2 – 5 kodeksu spółek handlowych.

5. W sprawach dotyczących unieważnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółkę reprezentuje

Zarząd Spółki lub ustanowiony przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik.

§ 11

Regulamin niniejszy może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Regulamin niniejszy został przyjęty i zatwierdzony uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 marca 2007 roku.


