Wyciąg z Uchwały NWZ ʺFERRUMʺ S.A.
nr 8/2009 z dnia 10.09.2009 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
ʺFERRUMʺ S.A.
(JEDNOLITY TEKST)
uchwalony przez ZWZA "Huta Ferrum S.A.” w dniu 31 maja 1996 r.
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr I/2000 NWZA z 28 czerwca 2000 r.,
Uchwałą nr I/2001 NWZA z dnia 6 września 2001 r., Uchwałą ZWZ nr XIX/2007
z dnia 10 maja 2007 r. oraz Uchwałą NWZ nr 8/2009 z dnia 10 września 2009 r.

§1
1. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ʺFERRUMʺ S.A. w okresie, w którym jest ona „spółką
publiczną” w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są uprawnione
tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, maja 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 mogą być złożone zaświadczenia 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, wskazanym
w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają,
nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają
uprawnieni z akcji zdematerializowanych, którzy zostali umieszczeni w wykazie akcjonariuszy
sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie wykazów
wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przekazywanych
przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 3 oraz wykazu
sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w ust. 4 zd.
II.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawierająca imiona
i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość i rodzaj akcji, ilość głosów zostanie
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wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę
uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.
7. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.
8.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

9. Uczestnictwo
pełnomocników
akcjonariusza
na
Walnym
Zgromadzeniu
wymaga
udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub
elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować
domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania
akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych
potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. O udzieleniu pełnomocnictwa
w formie elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę w sposób określony w § 2 ust. 12
niniejszego Regulaminu.
10. Wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej
formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze – odrębne
dla każdej uchwały - zawierają proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiają:
identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
oddanie głosu – „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”,
złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał,
nad którą głosować ma pełnomocnik.
11. Zarząd przedstawi listy gości na Walnym Zgromadzeniu.
§2
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący
co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce na zasadach określonych w Statucie
Spółki.
2. 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. Treść ogłoszenia o Walnym
Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do
takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych
akcjonariuszy podmioty te składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się
podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być
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przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie
przewidzianym w ust. 2.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie
powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać treść
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się
podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być
przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala
Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
6. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu
Zgromadzeniu. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić w sposób właściwy dla zwołania
Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych
akcjonariuszy.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, za wyjątkiem wniosków
o charakterze porządkowym lub o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
w sytuacji, gdy cały kapitał zakładowy jest na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany, a nikt
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
8. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej.
9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez
Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad.
10. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jego odbycie
napotyka na nadzwyczajne przeszkody. Jednakże w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zostało
zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad umieszczone są sprawy na
wniosek uprawnionych podmiotów, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody
wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie Walnego Zgromadzenia.
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11. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie,
choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.
12. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy
powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako
akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego
adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki. Dokumenty przesyłane
elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF.
§3
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana
o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.
2. W razie nieobecności wymienionych w ust. 1 osób uprawnionych Walne Zgromadzenie otwiera
którykolwiek Członek Rady Nadzorczej a w ich braku – którykolwiek z akcjonariuszy, o ile nie
sprzeciwiają się temu akcjonariusze dysponujący większością głosów.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego
Zgromadzenia. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzać głosowanie
w sprawie wyboru.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej
1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba
wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też
Walnemu Zgromadzeniu.
5. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego wyznaczają ci akcjonariusze.
6. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna
akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
8. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Walnego Zgromadzenia możliwe jest
powołanie Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego. Wybory należy przeprowadzić dopiero po
wybraniu przewodniczącego, objęciu przez niego przewodnictwa obrad oraz dokonania czynności
określonych w paragrafie 5 Regulaminu.
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§4
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający
sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych
porządkiem dziennym.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie,
potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu,
udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz spółki i zaproszonym osobom,
w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania
uchwał,
ogłasza wyniki głosowań,
kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Walnego
Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
podejmuje decyzje o charakterze porządkowym,
zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

3. W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa
udzielono w postaci elektronicznej, Przewodniczący podejmuje odpowiednie działania służące
identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
§5
1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu
akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy,
ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na
nie głosów.
3. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście
obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni
złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie lub kopie pełnomocnictw uwierzytelnione
notarialnie.
4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście
akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże że przysługuje mu prawo
uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę jeżeli już po jej podpisaniu przez
Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym
Zgromadzeniu.
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6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi
wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia
braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ponownie
podpisuje listę obecności.
8. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie może powołać komisję
w składzie co najmniej trzyosobowym. Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze
posiadający jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym
Zgromadzeniu, komisja musi być powołana. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu
akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
§6
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne musi być przeprowadzone w sprawach jak następuje:
a)
b)
c)
d)

wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
wybory wszystkich innych osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie,
pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz spółki lub likwidatorów,
sprawy osobiste w tym udzielenie Członkom Zarządu zezwolenia na uczestniczenie w spółce
konkurencyjnej,
e) w przypadku gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden
uczestnik Walnego Zgromadzenia.
3. Głosy oddane w głosowaniu przeprowadzonym w trakcie Walnego Zgromadzenia obejmują głosy
ważne, oddane „za”, głosy „przeciw” oraz głosy „wstrzymujące się".
§7
1. W razie zaistnienia prawnych podstaw dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania
grupami, Walne Zgromadzenie dokonuje powyższego, realizując czynności opisane niżej,
z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do
akcjonariuszy:
a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby Członków Rady Nadzorczej do
obsadzenia),
b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru Członka (ów)
Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej, których wybór leży
w kompetencji poszczególnych grup,
c) zrealizowanie przez każdą wyodrębnioną, oddzielną grupę, wyboru Członka Rady Nadzorczej
w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:
dokonania wyboru Przewodniczącego grupy i Komisji Skrutacyjnej (chyba, że grupę
tworzy pojedynczy akcjonariusz),
sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
podpisania listy obecności w grupie przez Przewodniczącego grupy,
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zgłoszenia kandydatur na Członka Rady Nadzorczej w grupie,
głosowania tajnego, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej przez grupę,
ustalenia wyniku wyborów w grupie przez Komisję Skrutacyjną, (w ramach grupy
o wyborze Członka Rady decyduje większość oddanych głosów „za”), oraz przekazaniu
uchwały w sprawie wyboru Członka (ów) Rady Nadzorczej przez grupę
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
d) ogłoszenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia treści uchwał podjętych zgodnie
z pkt c oraz ustalenie liczby Członków Rady, których wyboru dokonują akcjonariusze
uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu - którzy nie weszli w skład żadnej
z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru Członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych
zgodnie z pkt b,
e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy (którzy nie
utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru pozostałych Członków Rady
Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady
Nadzorczej.
2. Uchwały dot. powołania Członków Rady Nadzorczej przez oddzielne grupy pkt c, oraz przez
pozostałych akcjonariuszy pkt e wymagają zaprotokołowania przez notariusza.
§8
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie
tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
c) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie,
d) ilość głosów oddanych za każdą uchwałą,
e) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,
f) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach.
4. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego
porządku obrad, podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego listę
obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
5. Niezależnie od protokołu notarialnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić
sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy
przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza
wybrany przez Walne Zgromadzenie Sekretarz.
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6. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej
przez Zarząd. Każdy akcjonariusz nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może
przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części
protokołów, za odpłatnością.
7. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenia protokołu notarialnego,
ponosi spółka, z zastrzeżeniem, że o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, do
zwołana którego sąd rejestrowy upoważnił akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedna
dwudziesta) kapitału zakładowego decyduje to Walne Zgromadzenie.

Regulamin Walnego Zgromadzenia ʺFERRUMʺ S.A. obowiązuje od dnia 7 października 2009 r.
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