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INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU
I. Informacje ogólne
1. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia otrzymuje tablet do głosowania.
2. Użytkownik tabletu może w dowolnej chwili sprawdzić poprawność swoich danych poprzez
użycie na tablecie ikony „Twoje dane”. Po wykonaniu tej operacji na tablecie pojawią się dane
przypisane do tabletu.
3. Użytkownik tabletu może zapoznać się z dokumentami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie
używając ikony „Dokumenty”. Po wyświetleniu listy dokumentów, aby przeczytać zawartość
dowolnego dokumentu należy użyć ikony „Treść” przy danym dokumencie.
II. Użycie tabletu w celu rejestracji obecności
1. W celu bieżącego monitorowania liczby uczestników WZ obecnych na sali obrad oraz liczby akcji
uprawniających do oddania głosu akcjonariusze i pełnomocnicy używają ikony kontroli obecności
na swoich tabletach.
2. Procedurę rejestrowania liczby osób, akcji i głosów reprezentowanych na sali obrad oraz
wyrejestrowania realizuje się w następujący sposób:
a) w chwili wchodzenia na salę obrad należy użyć ikony „wejście” na tablecie,
b) w chwili wychodzenia z sali obrad należy użyć ikony „wyjście” na tablecie.
Powyższe działania będą zarejestrowane w trybie on-line w elektronicznym systemie liczenia
poprzez modyfikację ogólnego stanu osób oraz akcji i głosów.
3. W przypadku niezarejestrowania obecności w chwili wchodzenia na salę obrad, akcje i głosy
akcjonariusza (pełnomocnika) nie będą uwidocznione w elektronicznym systemie liczenia.
4. W przypadku niewyrejestrowania obecności w chwili wychodzenia z sali obrad, akcje i głosy
akcjonariusza (pełnomocnika) widoczne będą w elektronicznym systemie liczenia, jako obecne na
sali, ale niebiorące udziału w głosowaniach.
III. Procedura głosowania
1. Uczestnik WZ może głosować w taki sam sposób całym posiadanym pakietem akcji (głosowanie
jednolite) lub odmiennie z części posiadanego pakietu akcji (głosowanie niejednolite).
2. W momencie zarządzenia głosowania przez osobę prowadzącą obrady na ekranie tabletu
pojawiają się ikony służące do głosowania.
3. Głosowanie jednolite polega na wyborze decyzji poprzez użycie na tablecie ikony z decyzją
„TAK”, „NIE” lub „WST” (skrót od wstrzymuję się), a następnie zatwierdzenie tej decyzji
poprzez użycie ikony „Potwierdzam”.
4. Głosowanie niejednolite polega na użyciu ikony „Podziel”. Po jego naciśnięciu użytkownik będzie
proszony na następnym ekranie o zdefiniowanie, z jakiej liczby akcji oddaje głosy na „TAK”,
„WST” oraz „NIE”. Wartości te są wprowadzane przy pomocy numerycznej klawiatury
dotykowej. Po wprowadzeniu wszystkich wartości należy użyć ikony „Dalej”. Na kolejnym
ekranie wyświetlona zostanie informacja o sposobie podziału akcji. Aby oddać tak zdefiniowane
głosy, należy zatwierdzić ten podział używając ikony „Potwierdzam”.
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IV. Głosowanie z wykorzystaniem formularza
1. Uczestnik WZ, zamierzający wykonać prawo głosu przy użyciu formularza udostępnionego przez
Spółkę na stronie internetowej, powinien przed każdym głosowaniem z wykorzystaniem tego
formularza zgłosić ten fakt Przewodniczącemu WZ przed rozpoczęciem głosowania, podając
numer kart do głosowania oraz doręczyć Przewodniczącemu wypełniony formularz dotyczący
głosowanej uchwały najpóźniej przed zakończeniem danego głosowania.
W takim przypadku udostępniony uczestnikowi tablet do głosowania zostaje zablokowany na czas
trwania danego głosowania, w sposób uniemożliwiający oddanie głosu z jego użyciem.
2. Przewodniczący WZ informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu
formularza oraz informuje o dołączeniu oddanych w ten sposób głosów do wyników
elektronicznego systemu liczenia. Głosy oddane z wykorzystaniem formularza stają się
składnikiem sumy ogółu głosów oddanych w danym głosowaniu.
V. Jawność i tajność głosowania
1. W trakcie głosowania jawnego system pobiera z bazy danych pełną informację o każdym
uczestniku głosowania, uzupełniając ją o dane na temat rodzaju wybranej w danym głosowaniu
decyzji i zapisuje je w zbiorze danych.
2. W trakcie głosowania tajnego system pobiera z bazy danych wyłącznie informację o liczbie
akcji/głosów danego uczestnika i dopisuje do sumy głosów dla danego rodzaju decyzji, nie
zapisując danych uczestnika. Po głosowaniu tajnym w systemie dostępne są wyłącznie sumy
głosów w poszczególnych rodzajach decyzji i suma głosów ogółem.

