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Zarząd  RAFAKO  S.A. w  Raciborzu   
działaj ąc w oparciu o wniosek zło Ŝony przez akcjonariusza Spółki,  

na  podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 4022 
Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami ) 
  i § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 listopada 2012 roku o godz. 12 00

  
w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 

 
NADZWYCZAJNE  WALNE  ZGROMADZENIE   

RAFAKO S.A. W RACIBORZU 
 
 

PORZĄDEK OBRAD: 
 
 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności   

do podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach 

konfliktu pomiędzy organami Spółki.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 
b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
 

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
10. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść 
zaproponowanych przez Akcjonariusza zmian w Statucie Spółki: 
 
1) Zmiana § 4 Statutu. 
 
Dotychczasowa treść: 

 
”1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących 

przepisów prawa. 
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.” 

 
Proponowana nowa treść: 
 
„Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych 

obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.” 
 
2) Dodaje się § 5a i 5b Statutu o następującej treści: 
 

„§ 5a 
Czas trwania spółki jest nieograniczony.” 
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„§ 5b 

Spółka moŜe prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, zakładać 
i przystępować do innych Spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach 
wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.” 
 
3) Zmiana § 13 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 osób. Kadencja wspólna Zarządu trwa pięć lat. 
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.  
3. Zarząd powoływany jest w ten sposób, Ŝe Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa 

Zarządu a następnie  na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz członków 
Zarządu. 

4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez  
Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.  

 
Proponowana nowa treść: 
 
„ 1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy,  składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech 

Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych 
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.  

2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata. 
3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu moŜe nastąpić w kaŜdej 

chwili uchwałą Rady Nadzorczej. 
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne 

kadencje.” 
 
4) Zmiana § 14 ust. 2 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
”2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeŜone ustawą albo 

niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 
naleŜą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości, moŜe nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady Nadzorczej.” 

 
Proponowana nowa treść: 
 
„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeŜone ustawą albo 

niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 
naleŜą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości, moŜe nastąpić po uzyskaniu zgody Rady 
Nadzorczej”. 

 
5) Zmiana § 14 ust. 3 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
”3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” 
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Proponowana nowa treść: 
 
„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu.” 
 
6) Zmiana § 17 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
”1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa 

pięć lat.  
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  
3. Odwołanie Rady Nadzorczej lub jej członków w czasie trwania kadencji wymaga 

większości trzech czwartych głosów oddanych.” 
 

Proponowana nowa treść: 
 
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata.  
2. Liczbę Członków Rady określa kaŜdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady 

mogą być wybierani ponownie. 
3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezaleŜnych, których 

liczba oraz kryteria niezaleŜności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji 
zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu 
korporacyjnego.” 

 
7) Zmiana § 18 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
”1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego 

zastępcę, a w miarę potrzeby takŜe sekretarza Rady.  
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze 
posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru 
Przewodniczącego. 

3. Rada Nadzorcza moŜe odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.” 
 
Proponowana nowa treść: 
 
„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego 

zastępcę, a w miarę potrzeby takŜe Sekretarza Rady. 
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy 

własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz 
z proponowanym porządkiem obrad.  

3. JeŜeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni 
od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, 
miejsce i proponowany porządek obrad.  

4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.  

5. Rada Nadzorcza moŜe odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady 
z pełnienia tych funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”  
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8) Zmiana § 21 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
”1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  
2. Oprócz spraw zastrzeŜonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych 
uprawnień Rady Nadzorczej naleŜy:  

 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 

Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w zakresie ich 
zgodności z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, 

o których mowa w pkt. 1 i 2, 
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu. 
5) zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów poszczególnych członków Zarządu 

lub całego Zarządu, 
6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu 

Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu albo kiedy Zarząd nie 
moŜe działać z innych powodów, 

6a) delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu 
w razie odwołania lub zawieszenia poszczególnego członka Zarządu, 

7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,  
8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej, 

9) zatwierdzanie budŜetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki, 
10) zatwierdzanie rocznych limitów zadłuŜenia Spółki, 
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
12) przyjmowanie kwartalnego i półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy 

Kapitałowej, 
13) opiniowanie wszelkich  spraw  przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu 

Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, 
14) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach 

nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów i pobieranie wynagrodzeń z tego 
tytułu, z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej, 

15) wyraŜanie zgody na zbywanie, nabywanie oraz obciąŜanie przez Spółkę udziałów, 
akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym równieŜ akcji 
w publicznym obrocie papierami wartościowymi, o wartości przekraczającej 25% 
kapitału zakładowego, a takŜe wyraŜanie zgody na tworzenie spółek prawa 
handlowego o kapitale zakładowym przekraczającym tę wielkość.” 

 
Proponowana nowa treść: 
 
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności.  
2. Oprócz innych spraw zastrzeŜonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z Kodeksu 

spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy:  
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, 
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników 

czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,  
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4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 
oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych 
czynności,  

5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego,  

6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów 
rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,  

7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,  
8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
9) zatwierdzanie rocznych limitów zadłuŜenia Spółki, 

10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd 
Spółki,  

11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,  
12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
13) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,  
14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia 

Walnemu Zgromadzeniu, 
15) badanie wszystkich dokumentów Spółki, Ŝądanie od Zarządu i pracowników 

sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki, 
16) określanie dnia wypłaty dywidendy, jeŜeli takiego dnia nie określi uchwała 

Walnego Zgromadzenia, 
17) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeŜeli Zarząd nie zwoła go we 

właściwym czasie, a takŜe zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
jeŜeli zwołanie go Rada uzna za wskazane, 

18) przekazywanie uwag dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia spółki publicznej lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia spółki 
publicznej, 

19) zaskarŜanie uchwał Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa 
o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej niewaŜności, 

20) oznaczanie ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminu otwarcia i zamknięcia 
subskrypcji, o ile Rada zostanie do tego upowaŜniona przez Walne Zgromadzenie 
w uchwale o podwyŜszeniu kapitału zakładowego, 

21) określanie ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyŜszony kapitał zakładowy, 
w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej 
prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym, o ile 
Rada zostanie do tego upowaŜniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale 
o podwyŜszeniu kapitału zakładowego, 

22) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego zawarcia umowy o subemisję przy 
emisji akcji bądź wyraŜanie zgody na zawarcie takiej umowy, 

23) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
informacji dodatkowej, przygotowywanych w związku z podwyŜszeniem kapitału 
zakładowego ze środków Spółki, o ile badania nie przeprowadza biegły rewident 
wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki. 
 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy udzielanie Zarządowi zgody na:  
1) nabywanie, zbywanie lub obciąŜanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub 

prawa uŜytkowania wieczystego, 
2) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń o wartości równej lub 

przekraczającej 5.000.000,00 zł., 
3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, obciąŜanie, rezygnacja z prawa poboru akcji 

lub udziałów, 
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4) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, 
5)  wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,  
6) wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywną oraz działalność 

sponsorską, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 500.000,00 zł.,  
7) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji 

w zamian za wkłady niepienięŜne w ramach kapitału docelowego, 
8) pozbawienie prawa poboru w całości lub w części w ramach podwyŜszenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
 

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy, w szczególności:  
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  
2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków 

Zarządu, 
3) ustalenie, Ŝe wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje równieŜ prawo do 

określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest do podziału między 
akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej stosownego 
upowaŜnienia, 

4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z waŜnych powodów, 
5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie 
zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,  

6) podejmowanie odpowiednich działań mających na celu dokonanie zmiany 
w składzie Zarządu w przypadku niemoŜności sprawowania czynności przez 
Członka Zarządu, 

7) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,  
8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych 

spółek, nie naleŜących do Grupy Kapitałowej Spółki, 
9) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkiem jej 

Zarządu, chyba Ŝe Walne Zgromadzenie powoła pełnomocnika.” 
 
9) Zmiana § 23 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
„1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza moŜe zwołać 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 

1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na 
wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 
Spółki, 

2) Rada Nadzorcza, jeŜeli uzna to za wskazane, 
3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce.  
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego powinno nastąpić 
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania Zarządowi.” 

 
Proponowana nowa treść: 
 
„ 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej 
w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza 
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moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwoła go w  terminie 
wskazanym powyŜej. 

3. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje 
Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje 
zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki 
lub określoną grupę akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem 
spółek handlowych.” 

 
10) Zmiana § 25 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.” 
 
Proponowana nowa treść: 
 
„ Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba Ŝe w ogłoszeniu 
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Warszawie, 
Wysogotowie lub Poznaniu.”  
 
11) Zmiana § 27 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
”1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, 

o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.  
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały 

o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.  
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w 

porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego 
zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów oddanych, po uprzednio 
wyraŜonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki 
wniosek.” 
 

Proponowana nowa treść: 
 
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, 

o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.” 
 
12) Zmiana § 30 ust. 2 Statutu Spółki. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
”2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają 

sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.” 
 
Proponowana nowa treść: 
 
„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają 

sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Nabycie lub zbycie nieruchomości, 
uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego 
Zgromadzenia Spółki.” 
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13) Dodaje się § 30a Statutu o następującej treści: 
 
„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocników. 
2. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. JednakŜe kaŜdorazowo decyzję o zastosowaniu 
tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia 
podejmuje Zarząd.” 

 

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące 
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego przysługuje prawo Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. śądanie powinno zostać 
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niŜ na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone na 
piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 33, pok. 12 lub za 
pośrednictwem poczty  elektronicznej na następujący adres: wza@rafako.com.pl 

2. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złoŜenia 
Ŝądania, załączając świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących 
osobami prawnymi potwierdzić równieŜ uprawnienie do działania w imieniu tego 
podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku 
akcjonariuszy zgłaszających Ŝądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków 
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 

 

3. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed 
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie 
Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy 
podane w pkt 1 powyŜej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. 

 

4. Podobnie jak w pkt 1 powyŜej Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej 
liczby akcji na dzień złoŜenia Ŝądania, załączając świadectwo/a depozytowe, 
a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić równieŜ 
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis 
z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających Ŝądanie przy 
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać 
przesłane w formacie PDF. 

 

5. KaŜdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu moŜe 
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał  powinny być zgłaszane wraz 
z uzasadnieniem. 

 
 

6. Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu powinno być 
udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

7. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyŜej adres poczty 
elektronicznej nie później niŜ na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zawierać 
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dane umoŜliwiające identyfikację akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez 
akcjonariusza będącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej naleŜy 
załączyć scan dokumentu toŜsamości akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu 
przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej naleŜy załączyć scany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, 
wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka 
podejmuje równieŜ inne odpowiednie działania słuŜące identyfikacji akcjonariusza 
i pełnomocnika, w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 
elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. 

 

8. Akcjonariusze i pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu toŜsamości, a pełnomocnicy, którym 
udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej po okazaniu dodatkowo waŜnego 
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy pełnomocnicy osób prawnych, 
niezaleŜnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo 
okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do 
reprezentowania tych podmiotów. 

 

9. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. nie przewidują moŜliwości 
uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, a takŜe nie przewidują moŜliwości wykonywania 
prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 

10. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 
listopada 2012 roku. 

11. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia. 

 

12. Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 

 

13. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych 
przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń 
o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłoŜona do 
wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zaŜądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

 

14. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą 
uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie 
internetowej pod adresem www.rafako.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok 
„WZA/ NajbliŜsze WZ”. 

 


