REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
RAFAKO Spółka Akcyjna

1. Regulamin Obrad
RAFAKO S.A.

określa tryb prowadzenia obrad

Walnego Zgromadzenia

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez
niego wskazana.
3. Otwierający
Walne
Zgromadzenie
niezwłocznie
przeprowadza
wybór
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do
głosowania.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał w oparciu
o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami
uczestników Zgromadzenia. Lista obecności zawiera ilość akcji, które kaŜdy
z uczestników przedstawia i ilość przysługujących im głosów. Lista obecności
powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego,
podpisana przez niego oraz wyłoŜona podczas Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład komisji skrutacyjnej, wyborczej
albo skrutacyjno-wyborczej, zapewniających sprawne przeprowadzenie Walnego
Zgromadzenia i zarządza ich wybór.
6. W przypadku Komisji Skrutacyjnej oblicza ona liczbę głosów oddanych za
i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie
Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia,
który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu
uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
7. W przypadku Komisji Wyborczej oblicza ona liczbę głosów oddanych przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub
Likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak równieŜ w sprawach
osobowych. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest
Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając
liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.

8. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
9. Walne Zgromadzenie moŜe zarządzać przerwy w obradach większością dwóch
trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłuŜej niŜ trzydzieści dni.
10. KaŜda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut RAFAKO S.A. nie stanowią inaczej.
Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niŜ połowę głosów oddanych
12. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Tajne
głosowanie zarządza się równieŜ nad wnioskami o odwołanie członków organów
lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak równieŜ
w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek
choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
odbywają się w sposób następujący:
a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
b) Ustalenie minimalnej liczby głosów uprawniającej do utworzenia oddzielnej
grupy (liczba głosów obecnych podzielona przez liczbę miejsc w RN),
c) Zgłaszanie grup uprawnionych do wyboru członków RN oddzielnymi grupami
(złoŜenie na ręce Przewodniczącego Protokołu Utworzenia Grupy),
d) Przeprowadzenie wyborów w Grupach w obecności Notariusza:
- podpisanie listy obecności w grupie,
- wydanie kart do tajnego głosowania w grupie,
- wybór Przewodniczącego i Komisji Wyborczej Grupy,
- zgłoszenie kandydatów do RN,
- przeprowadzenie głosowania tajnego,
- sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Grupy.
e) Przeprowadzenie wyborów przez pozostałych akcjonariuszy:
- zgłaszanie kandydatów,
- wydanie kart do tajnego głosowania,
- przeprowadzenie głosowania tajnego,
- sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały
Zgromadzenia.
14. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności
w jawnym głosowaniu imiennym.

Spółki zapadają zawsze

15. Procedura głosowania moŜe być przeprowadzona równieŜ przy wykorzystaniu
elektronicznej techniki komputerowej. Z kaŜdego głosowania sporządzany jest
protokół przez odpowiednią komisję, zaś wyniki głosowania ogłasza
Przewodniczący.

16. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad.
17. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce
Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.
18. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem
obrad, udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie
decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia kaŜdemu uprawnionemu do głosowania
uczestnikowi Walnego Zgromadzenia.
19. Obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami są protokołowane przez
notariusza.
20. Udzielone w formie elektronicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, Akcjonariusze przesyłają pocztą
elektroniczną na adres: wza@rafako.com.pl”, nie później niŜ 4 dni przez Walnym
Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 17-11-2009

