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REGULAMIN  

WALNYCH ZGROMADZE�  

FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej 

z siedzib� w Ostrowi Mazowieckiej 

Niniejszy Regulamin okre�la zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Fabryk 

Mebli „FORTE” Spółki Akcyjnej. 

§ 1 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli „FORTE” S. A. odbywaj� si� zgodnie z 

przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Fabryk Mebli „FORTE” S. A. oraz w 

my�l zasad okre�lonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

§ 2 

1. W Walnym Zgromadzeniu, w skrócie WZ, maj� prawo uczestniczy� wył�cznie osoby 

b�d�ce akcjonariuszami FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które dokonały 

zarejestrowania swojego uczestnictwa na 16 (szesna�cie) dni przez wyznaczon� dat� WZ 

oraz, które nie wcze�niej ni� po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie pó�niej ni� w pierwszym 

dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ, zgłosili podmiotowi 

prowadz�cemu rachunek papierów warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego 

za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mog� uczestniczy� w WZ oraz wykonywa�

prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno by� udzielone 

na pi�mie lub w postaci elektronicznej. 

3. Formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka 

umieszcza na swojej stronie internetowej. Wypełniony formularz akcjonariusz przesyła na 

adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.   

4. Członek Zarz�du i pracownik Spółki mog� by� pełnomocnikami na WZ.   

5. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani s�

dalej „uczestnikami Walnego Zgromadzenia”. 

6. Akcjonariusze maj� prawo otrzymywa� nieodpłatnie poczt� elektroniczn� list�

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ. 

7. W WZ mog� bra� udział eksperci oraz go�cie zaproszeni przez organ zwołuj�cy WZ. 

8. Na WZ mog� by� obecni przedstawiciele mediów. 

9. Rewidentem do spraw szczególnych nie mo�e by� biegły rewident Spółki, badaj�cy 

sprawozdanie finansowe Spółki w danym roku obrotowym. 

§ 3 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub jego Zast�pca, który  

niezwłocznie zarz�dza i przeprowadza wybór Przewodnicz�cego WZ spo�ród 

uczestników WZ. W razie nieobecno�ci tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 

Zarz�du albo osoba wyznaczona przez Zarz�d. 

2. Osoba prowadz�ca WZ winna powstrzyma� si� od rozstrzygni��, które powinny by�  

       dokonywane przez organy s�dowe. 

3. Ka�dy uczestnik WZ ma prawo kandydowa� na Przewodnicz�cego WZ, jak równie�     

zgłosi� po jednej kandydaturze na stanowisko Przewodnicz�cego WZ. 



2

4. Wyboru Przewodnicz�cego WZ dokonuje si� w głosowaniu tajnym. Otwieraj�cy WZ 

przeprowadza głosowanie oraz ogłasza jego wyniki. 

5. Do obowi�zków i uprawnie� Przewodnicz�cego WZ nale�y w szczególno�ci: 

1. prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porz�dkiem, 

zapewniaj�cy poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 

2. udzielanie, a tak�e odbieranie głosu uczestnikowi WZ, który wypowiada si� w 

sposób oczywisty nie na temat lub sw� wypowiedzi� narusza zasady przyzwoitego 

zachowania; od takiego zarz�dzenia porz�dkowego przysługuje odwołanie do WZ 

które rozstrzyga spraw� w drodze głosowania, 

3. zarz�dzanie głosowa�, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie         

wyników, 

4. zarz�dzanie krótkich przerw porz�dkowych w obradach, 

5. rozstrzyganie w�tpliwo�ci regulaminowych, w razie potrzeby po zasi�gni�ciu opinii 

osób wymienionych w ust. 7.   

6. zapewnienie niezakłóconego i spokojnego przebiegu obrad 

7. niezwłoczne podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia po jego sporz�dzeniu 

przez notariusza 

6. Przewodnicz�cy WZ kieruje pracami Sekretariatu WZ w czasie trwania obrad WZ.     

Sekretariat WZ prowadzony jest przez pracowników Spółki, wyznaczonych przez Zarz�d. 

7. Przewodnicz�cy WZ ma prawo skorzysta� z konsultacji notariusza oraz doradców     

zaproszonych przez Zarz�d Spółki. 

8. Przewodnicz�cy WZ udziela głosu członkom władz Spółki lub wyznaczonym przez nie     

osobom w celu przedstawienia niezb�dnych informacji i wyja�nie�. 

9. Uczestnikom WZ przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodnicz�cego. W takiej     

sytuacji WZ rozstrzyga w formie uchwały o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji     

Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 

10. Przewodnicz�cy nie powinien bez wa�nych powodów rezygnowa� ze swej funkcji. 

11. Przewodnicz�cy zapewnia akcjonariuszowi zgłaszaj�cemu sprzeciw wobec uchwały 

mo�liwo�� zwi�złego jego uzasadnienia. 

§ 4 

1. Lista obecno�ci sporz�dzana jest na podstawie listy uprawnionych akcjonariuszy, którzy 

dokonali zarejestrowania swojego uczestnictwa na WZ zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu oraz wykazu sporz�dzonego przez podmiot prowadz�cy depozyt papierów 

warto�ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

2. Lista obecno�ci sporz�dzana jest przez Sekretariat WZ. Przy sporz�dzaniu listy obecno�ci 

nale�y: 

a) sprawdzi�, czy akcjonariusz jest wymieniony na li�cie uprawnionych do 

uczestniczenia w WZ, 

b) sprawdzi� to�samo�� akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu 

osobistego lub paszportu, 

c) sprawdzi� i zał�czy� do listy obecno�ci pełnomocnictwa osób wyst�puj�cych w 

imieniu akcjonariuszy, 

d) uzyska� podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na li�cie obecno�ci, 

e) wyda� akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiedni� kart� magnetyczn� do        

głosowania. 

3. Lista obecno�ci podpisywana jest przez Przewodnicz�cego WZ niezwłocznie po jego      

wyborze. Do Przewodnicz�cego WZ nale�y rozstrzyganie reklamacji dotycz�cych tej 

listy.  
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4. Lista obecno�ci jest wyło�ona w Sekretariacie WZ w czasie trwania obrad. 

§ 5 

1. Przewodnicz�cy Walnego Zgromadzenia mo�e zarz�dzi� wybór Komisji Skrutacyjnej.     

W skład Komisji wchodzi maksymalnie 3 członków - uczestników WZ. W przypadku, 

gdy liczba uczestników WZ b�dzie niewielka Przewodnicz�cy mo�e: 

a) podda� pod głosowanie uchwał� WZ o odst�pieniu od powołania Komisji 

Skrutacyjnej 

b) przybra� jednego z uczestników WZ do pomocy w celu realizacji zada�

Komisji Skrutacyjnej. 

2. Ka�dy uczestnik WZ ma prawo zgłosi� kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej.     

Zamkni�cie listy kandydatów, zawieraj�cej co najmniej dwa nazwiska, zarz�dza     

Przewodnicz�cy WZ 

3. W przypadku zgłoszenia trzech lub mniej kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, wyboru     

dokonuje si� głosuj�c blokowo, tzn. na wszystkich kandydatów jednocze�nie, chyba �e 

został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie 

odbywa si� indywidualnie na ka�dego kandydata. 

4. Zgłoszenie wi�kszej liczby kandydatów ni� trzech powoduje, i� głosowanie odbywa si�     

indywidualnie na ka�dego z przedstawionych kandydatów. Odrzucenie przez WZ     

proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów do Komisji     

Skrutacyjnej.   

5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego. 

§ 6 

1. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest: 

a) aktualizowanie ewidencji obecno�ci uczestników WZ, 

b) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania, 

c) współpraca z przedstawicielem firmy licz�cej głosy technik� komputerow� oraz        

nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, 

d) informowanie Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania 

oraz wykonywanie innych czynno�ci zwi�zanych z prowadzeniem głosowania. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci w przebiegu głosowania, Komisja      

Skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym Przewodnicz�cego WZ, zgłaszaj�c      

wnioski co do dalszego post�powania. 

3. Stwierdzaj�c prawidłowy przebieg głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej     

podpisuj� wydruk komputerowy, zawieraj�cy wyniki głosowania.  

§ 7 

1. Walne Zgromadzenie mo�e podj�� uchwał� w przedmiocie wniosków o charakterze 

porz�dkowym. 

2. Za wnioski o charakterze porz�dkowym uwa�a si� w szczególno�ci wnioski dotycz�ce   

porz�dku obrad: 

   1/ skre�lenia z porz�dku obrad poszczególnych spraw, 

   2/ zmiany kolejno�ci spraw obj�tych porz�dkiem obrad. 

§ 8 
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1. Ka�dy uczestnik WZ mo�e zabiera� głos w aktualnie rozpatrywanych sprawach obj�tych     

porz�dkiem obrad. 

2. Wnioski dotycz�ce zmian projektów uchwał powinny by� zło�one Przewodnicz�cemu     

WZ w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska uczestnika WZA. Pozostałe 

wnioski, w tym porz�dkowe, zgłaszane s� ustnie. 

3. Przewodnicz�cy WZ udziela głosu w kolejno�ci zgłosze�, a dla wygłoszenia repliki - po    

wyczerpaniu listy wypowiadaj�cych si� w sprawie obj�tej porz�dkiem obrad.    

Przewodnicz�cy WZ mo�e członkom Rady Nadzorczej i Zarz�du spółki udzieli� głosu    

poza kolejno�ci�.  

4. Czas wyst�pienia uczestników WZ ogranicza si� do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.    

Za zgod� uczestników WZ Przewodnicz�cy mo�e ten czas przedłu�y�. 

5. Uczestnik WZ mo�e zło�y� do protokołu zwi�złe, pisemne o�wiadczenie. 

§ 9 

1. Uchwały WZ powinny by� formułowane w sposób jasny i przejrzysty. 

2. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowi� inaczej,    

uchwały zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów oddanych. 

3. Za głosy oddane uwa�a si�: głosy za projektem i głosy przeciwko projektowi. 

4. Je�eli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian, to jako 

pierwszy poddawany pod głosowanie jest projekt uchwały przygotowany przez Spółk�: 

− je�eli zostanie on przegłosowany pozytywnie, to propozycje zmian uwa�a si�

za odrzucone, 

− w przypadku odrzucenia projektu w wersji przygotowanej przez Spółk�

propozycje zmian poddawane s� pod głosowanie w kolejno�ci zgłosze�, a 

nast�pnie głosuje si� nad nowym projektem uchwały, uwzgl�dniaj�cym 

przyj�te poprawki. 

§ 10 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarz�dza si� przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o poci�gni�cie 

ich do odpowiedzialno�ci, jak równie� w sprawach osobowych. Poza tym nale�y 

zarz�dzi� tajne głosowanie na ��danie cho�by jednego z akcjonariuszy obecnych lub 

reprezentowanych na WZ. 

2. WZ mo�e podj�� uchwał� o uchyleniu tajno�ci głosowania w sprawach wyboru 

komisji powoływanych przez WZ. 

§ 11 

Głosowanie mo�e odby� si� przy u�yciu komputerowego systemu oddawania i obliczania 

głosów. System ten zapewnia przeprowadzenie głosowania zgodnie z ilo�ci� głosów 

przypadaj�cych na poszczególne akcje. 

Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu 

głosowania poszczególnych akcjonariuszy. Niewa�ne b�d� głosy uczestników Walnego 

Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem i przeciw temu samemu wnioskowi. W 

przypadku kilkukrotnego głosowania w ten sam sposób odno�nie jednego wniosku wa�ny 

b�dzie głos oddany jako pierwszy. 

Nie wło�enie karty do czytnika w czasie głosowania oznacza wstrzymanie si� od głosu. 
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§11a 

1. WZ dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej. 

2. Ka�dy uczestnik WZ ma prawo zgłasza� jednego lub kilku kandydatów na członków 

Rady Nadzorczej. 

3. Kandydat zobowi�zany jest zło�y� o�wiadczenie o wyra�eniu zgody na kandydowanie. 

O�wiadczenie takie mo�e by� zło�one, przed dokonaniem wyboru, na pi�mie, ustnie do 

protokołu b�d� przesłane faksem. 

4. List� kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporz�dza Przewodnicz�cy WZ. 

5. Nie mo�na zamkn�� listy kandydatów, je�eli liczba kandydatów jest mniejsza ni� liczba 

miejsc, jakie maj� by� obsadzone. 

6. Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa si� w głosowaniu tajnym na kolejnych 

zgłoszonych kandydatów. Je�eli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie 

miejsc, jakie maj� by� obsadzone, głosowanie mo�e odbywa� si� systemem blokowym tj. 

na wszystkich kandydatów jednocze�nie, chyba �e został zgłoszony w tej sprawie 

sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa si� na ogólnych 

zasadach. 

7. Członkami Rady Nadzorczej zostan� ci spo�ród kandydatów, którzy uzyskali kolejno 

najwi�ksz� ilo�� głosów. 

8. Przewodnicz�cy WZ zarz�dza wybory uzupełniaj�ce, je�eli dwóch lub wi�cej 

kandydatów uzyska tak� sam� liczb� głosów i spowoduje to przekroczenie liczby 

wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru 

dokonuje si� spo�ród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakow�

liczb� głosów. 

§11b 

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej jedn� pi�t� kapitału 

zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien by� dokonany w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien by� zgłoszony Zarz�dowi na 

pi�mie wraz z uzasadnieniem w terminie umo�liwiaj�cym umieszczenie go w porz�dku 

obrad WZ. 

2. Osoby reprezentuj�ce na WZ t� cz��� akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 

reprezentowanych akcji przez liczb� członków Rady Nadzorczej mog� utworzy�

oddzieln� grup� celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie bior� jednak 

udziału w wyborze pozostałych członków. 

3. Przewodnicz�cy WZ przed dokonaniem przez WZ wyboru członków Rady Nadzorczej w 

drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje WZ o stanie obecno�ci, liczbie akcji, 

którymi dysponuj� obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia 

grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej. 

4. Procedur� wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami kieruje Przewodnicz�cy WZ. 

5. Utworzonej grupie organ zwołuj�cy WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania si� i 

przeprowadzenia wyborów. 

6. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiedni� grup� akcjonariuszy 

utworzon� zgodnie z ust.1, obsadza si� w drodze głosowania, w którym uczestnicz�

wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady 

Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

7. Je�eli na WZ, o którym mowa w ust.1, nie dojdzie do utworzenia chocia� jednej grupy 

zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje si� wyborów. 
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8. Z chwil� dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z 

przepisami ust.1 - 6, wygasaj� przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych 

członków Rady Nadzorczej. 

§ 12 

1. Wniosek w sprawie formalnej mo�e by� zgłoszony przez ka�dego uczestnika WZ. W 

sprawach formalnych Przewodnicz�cy WZ udziela głosu poza kolejno�ci�. 

2. Za wnioski w sprawach formalnych uwa�a si� wnioski co do sposobu obradowania i    

głosowania, a w szczególno�ci co do: 

   1/ odroczenia lub zamkni�cia dyskusji, 

   2/ ograniczenia czasu przemówie�, 

   3/ zarz�dzenia przerw w obradach, 

   4/ kolejno�ci głosowania wniosków. 

3. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzygane s� przez Przewodnicz�cego WZ,     

a w przypadku sprzeciwu wobec jego decyzji zgłoszonego przez uczestnika WZA - w     

drodze głosowania. 

§ 13 

Obrady WZ s� protokołowane przez notariusza. 

§ 14 

Po wyczerpaniu porz�dku obrad Przewodnicz�cy WZ ogłasza zamkni�cie WZ. 


