„Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie
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§ 1.
Walne Zgromadzenie jest zwoływane i obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych
(dalej „KSH”), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie
otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba stosownie do postanowień art. 409 KSH, która
zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie
powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
§ 2.
Po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również
zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę
na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą
ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
Po przeprowadzeniu głosowania osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził
zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku
kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów głosowanie powtarza się. W powtórzonym
głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 3.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po swoim wyborze sporządza oraz podpisuje listę
obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich
reprezentuje i przysługujących im głosów oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane
prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia lista obecności zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 4.
Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez
uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
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§ 5.
Przewodniczący Walnego Zgromadzania jest obowiązany zapewnić prawidłowy przebieg obrad i
głosowania.
Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad,
kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
2)
zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw oraz interesów
wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników
Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych,
3)
udzielanie głosu,
4)
czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
5)
rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
6)
wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach
przerw porządkowych,
7)
zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów
zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
8)
ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w
razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
9)
ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów
oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych
porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu.
Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on odebrać głos.
Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania
akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie
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dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania
ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z
pomocy obsługi prawnej Spółki. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w
ustępie powyżej lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje
Walne Zgromadzenie.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać
lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
§ 6.
Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję,
udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie
rozpatrywanego punktu tego porządku.
O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu,
Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i
liczby mówców.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z
podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli –
reprezentowanego przez tę osobę akcjonariusza.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach.
§ 7.
Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić Akcjonariuszowi, który głosował
przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili
zgodę na kandydowanie.
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania papierowych lub elektronicznych.
§ 8.
Każdy Akcjonariusz ma prawo do wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Wskazanie
kandydata na Członka Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez
uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do
zgłoszenia dołącza się życiorys kandydata, a w przypadku Niezależnego Członka Rady Nadzorczej
również pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten
spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie Spółki (kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu
składa oświadczenie takie do protokołu obrad).
Każdy kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na
kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór
na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na
piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym
Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór
Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.
W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia wezwie akcjonariuszy lub ich reprezentantów, uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu, aby utworzyli oddzielną grupę lub grupy celem wyboru jednego lub kilku członków Rady
Nadzorczej (osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej).
W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
1)
inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy, przy czym jeden
akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
2)
minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
3)
utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego
Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,
4)
w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz w razie
potrzeby komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,
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przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie
przyjmuje
zgłoszenia
kandydatur
na
Członków
Rady
Nadzorczej
i przedstawia
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
6)
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych
grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
7)
Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych
Członków Rady Nadzorczej.
Jeżeli nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyborów
członków Rady Nadzorczej.
§ 9.
Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza.
W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do
powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone
sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego
Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi
protokołów.
Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami
udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał.
§ 10.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po
Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
§ 12.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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