Tekst jednolity ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia z dnia 14 sierpnia 2014
r., uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 33/2017 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2017 r.

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.
§1
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A., zwane
dalej Walnym Zgromadzeniem, są zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach
określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
handlowych, Statutu Banku oraz niniejszego Regulaminu.
§2
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące
akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Listę
uprawnionych z akcji na okaziciela, sporządza się na podstawie dokumentów akcji na
okaziciela, o ile zostaną one, lub odpowiednie zastępujące je zaświadczenia, złożone
w Banku nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i
nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz, w przypadku
zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu, przygotowanego w
oparciu o zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub inne
równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, który to wykaz podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych udostępnia Bankowi. Podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wydaje imienne zaświadczenie na żądanie uprawnionego zgłoszone
nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§3
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1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej Banku oraz biegły rewident spółki, jeśli przedmiotem Walnego
Zgromadzenia są sprawy finansowe.
2. Nieobecność członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu
wymaga usprawiedliwienia.
3. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku
nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona
przez niego osoba.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone
przez Zarząd.
§4
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
sporządza i podpisuje Zarząd Banku.
2. Lista powinna zawierać:
a) imiona i nazwiska bądź firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
b) miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń w przypadku osoby
fizycznej,
c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Lista powinna zawierać informację, iż każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu.
4. Lista, o której mowa w ust. 1 i 2, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez
3 (trzy) dni powszednie, bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie
Walnego Zgromadzenia.
5. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał
proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej oraz
inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Banku, zgodnie z
przepisami Kodeksu spółek handlowych.
§5
1. Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych
akcjonariusze mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. W szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania,
zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
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2. Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy
wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu z Walnego
Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku osób prawnych, pełnomocnictwo
powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby
zgodnie z okazanym przy sporządzaniu listy obecności, o której mowa w § 9
Regulaminu, odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nie istnienia takiego
rejestru – innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania tej
osoby.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty,
które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż polski, obowiązany jest on
dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego.
5. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez
Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu
PDF.
§ 5a
1. Akcjonariusze Banku zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji z
Bankiem mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej
wskazanego na stronie internetowej Banku. Tą drogą akcjonariusze mogą w
szczególności przesyłać:
1) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia;
2) wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia;
3) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) pytania,
5) zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz o jego
odwołaniu.
2. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać
status akcjonariusza lub posiadania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Banku. W tym celu osoba taka wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały,
pytaniem lub zawiadomieniem zobowiązana jest przesłać do Banku, za
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej Banku:
1) skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu Banku, a także:
2) w przypadku osoby fizycznej - skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający
dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
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3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
3. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym
Zgromadzeniu, poza dokumentami, o których mowa w ust. 2 przesyła, za
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej Banku,
dodatkowo:
1) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób
działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u
mocodawcy,
2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające
identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub
jego pełnomocnikiem.
4. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym,
na stronie internetowej Banku lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez
akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej
umieszczonego na stronie internetowej Banku lub bez dochowania wymogów
określonych w ust. 2-4 powyżej, albo określonych zgodnie z postanowieniem ust. 5,
nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.
§ 5b
1. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający
akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności:
a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet;
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom,
wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiadanie się w
toku Walnego Zgromadzenia;
c. wykonywanie prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku
Walnego Zgromadzenia.
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2. Zarząd Banku upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad udziału
akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków
komunikacji elektronicznej, a w tym wymogów organizacyjnych i technicznych
niezbędnych do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy Banku w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz
zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w przypadku przesłania
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub wszelkiej
dokumentacji określonej w § 5a Regulaminu Walnego Zgromadzenia ponoszą ryzyka
z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji,
komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek
tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury
telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
§6
1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w
jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika
udostępnione są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej
Banku.
§7
1. W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej,
pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące
dokumenty:
1). oryginał pełnomocnictwa,
2). skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w
imieniu takiego akcjonariusza; oraz
3). dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
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2. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony
jest w języku innym niz język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich
tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
§8
1. Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e - mailowego.
2. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój
numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy
pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z
akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z
których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na
którym prawa te będą wykonywane.
3. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
akcjonariusz przesyła do Banku tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji
dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, akcjonariusz przesyła
do Banku:
1). skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
2). skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w
imieniu takiego akcjonariusza.
5. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono podmiotowi innemu niż
akcjonariusz Banku dodatkowo przesyła:

osoba fizyczna,

1) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub
2) skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.
6. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą
elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
7. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień
obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Zasady opisane w ustępach powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku
przedstawienia, przy sporzadzaniu listy obecności osób uprawnionych do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do jego
identyfikacji.
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§9
1. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej
oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, po otrzymaniu
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z
postanowieniami § 8, Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje oraz skany
dokumentów wymienionych w § 8, a w przypadku osób niebędących osobami
fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do
reprezentowania danego podmiotu.
2. Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystywaniu numeru
wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt § 8 lub wysłać zwrotną wiadomość email, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktowac się zarówno
z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.
3. Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.
4. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
bez zachowania wymogów wskazanych w § 8 nie wiąże Banku.
§ 10
1. Członek zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Walnym Zgromadzeniu.
2. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest:
1)
2)
3)
4)

członek Zarządu Banku;
członek Rady Nadzorczej Banku;
pracownik Banku lub
członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku,

pełnomocnictwo może wówczas upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Walnym
Zgromadzeniu.
Pełnomocnik
ma
obowiązek
ujawnić
akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w
takim wypadku wyłączone.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa powyżej, akcjonariusz
Banku obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania,
a pełnomocnik jest obowiązany głosować zgodnie z udzieloną instrukcją.
§ 11
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1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Prezesowi Zarządu lub
osobie wyznaczonej przez Zarząd.
§ 12
1. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia,
że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający
Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na
każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego
dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z uprawnionych do
głosowania akcjonariuszy zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania oraz
ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych
kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał
największą liczbę głosów obecnych. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma
równą liczbę głosów głosowanie powtarza się.
6. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie podejmuje żadnych
rozstrzygnięć.
§ 13
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym
porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg
obrad oraz głosowania, tudzież poszanowanie dla interesów wszystkich akcjonariuszy.
3. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) udzielanie głosu,
2) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych w trakcie obrad,
3) zarządzanie przerw porządkowych w obradach,
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4)
5)
6)
7)

zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

4. Zarząd Banku przekazuje za pośrednictwem osoby otwierającej Walne Zgromadzenie
instrukcję w sprawie pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w
sposób zapewniający przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Statutu i innych regulacji
wewnętrznych Banku. Instrukcja stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 14
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę
obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z
wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im
przysługujących.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Banku. Listę
obecności sporządza się na podstawie listy akcjonariuszy, o których mowa w § 4 ust.1
i ust.2 Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu,
2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie
dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone
do protokołu Walnego Zgromadzenia,
4) uzyskać podpis akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na liście obecności,
5) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiedni dokument służący
do głosowania.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którego rozstrzygnięcia
w tym zakresie są ostateczne.
§ 15
1. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia,
aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do
bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego
Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
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2. Akcjonariusz opuszczający salę obrad w trakcie posiedzenia ma obowiązek zgłosić ten
fakt do osób sporządzających listę obecności.
§ 16
1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad
2. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do
pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
§ 17
skreślony
§ 18
skreślony
§ 19
1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych
porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy
wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki
wniosek, popartej 80% głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych
sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.
2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie
można, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z
obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
§ 20
1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy, zamieszczonej w porządku obrad
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w
kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być
przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
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Przewodniczący

Walnego

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do
dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji w ramach punktu porządku obrad,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.
§ 21
1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i
aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariusz ma prawo do
jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwracać uwagę mówcy, który
odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony, stosownie do ust. 2. Mówcy
nie stosującemu się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
§ 22
1. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji
dotyczących Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem
obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to
wyrządzić szkodę Bankowi albo spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa.
2. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji
mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej.
3. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na
stronie internetowej Banku.
4. Z ważnych powodów Zarząd może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym
Zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania
podczas Walnego Zgromadzenia.
§ 23
Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów obecnych rozstrzyga o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
§ 24
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1. Każdy akcjonariusz ma podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, wnoszenia propozycji
zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad,
obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia. W celu wykonania tego uprawnienia powinni zgłosić
wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z
uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do Banku na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie
ogłasza projekty zgłoszonych uchwał na stronie internetowej.
§ 25
1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w
sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i
głosowania, a w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
zamknięcia listy mówców,
ograniczenia czasu przemówień,
sposobu prowadzenia obrad,
zarządzenia przerwy w obradach,
kolejności uchwalania wniosków.

3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich
zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie 2
(dwaj) mówcy - jeden za, drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne
Zgromadzenie postanowi inaczej.
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5. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek
w sprawie formalnej pod głosowanie, który przyjmuje się bezwzględną większością
głosów obecnych, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

§ 26
1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne
Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w
Statucie Banku, do ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość głosów
obecnych.
§ 27
1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako
pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałą dotyczącą:
1)
2)
3)
4)

sporów pomiędzy nim a Bankiem,
jego odpowiedzialności wobec Banku,
udzielenia mu absolutorium,
zwolnienia z zobowiązania wobec spółki.

2. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących
jego osoby, o których mowa w ust. 1.
3. W sytuacji o której mowa w ust. 2 pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwości wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. W sytuacji o której mowa w ust. 2 akcjonariusz obowiązany jest udzielić
pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania, a pełnomocnik obowiązany jest
do głosowania zgodnie z udzieloną instrukcją.
§ 28
1. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2, głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub
likwidatorów,
2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Banku lub likwidatorów do
odpowiedzialności,
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3) w sprawach osobowych,
4) na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 29
1 Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem
do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz
ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich
zgłaszania.
2 Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walnego Zgromadzenie albo przy
pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego
oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również
eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu
oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
3 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w taki sposób formułować
uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia
stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
§ 30
1 Członkowie Rady Nadzorczej Banku wybierani są spośród listy kandydatów
przedstawianych przez akcjonariuszy reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2 Akcjonariusze zgłaszają swych kandydatów na piśmie na ręce Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu, przy czym zarówno w jednym jak i w
drugim przypadku kandydaturę zgłasza się z krótkim uzasadnieniem.
3 Zgłoszeni kandydaci wpisani zostają na listę po złożeniu, do protokołu, oświadczenia
ustnie lub na piśmie, że zgadzają się na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej
Banku.
4 Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku sporządza
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą
ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5 Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej akcjonariusze przedkładają
dokumenty niezbędne do dokonania oceny spełniania przez kandydatów wymogów
wynikających z art. 22aa ustawy Prawo bankowe kierując się w tym zakresie
wytycznymi zawartymi w Polityce oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w
Banku Handlowym w Warszawie S.A. W przypadku zgłoszenia kandydatów podczas
obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza przerwę techniczną w celu
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umożliwienia zapoznania się przez akcjonariuszy z profilem kandydatów oraz
przedłożonymi dokumentami zgodnie z wymogami ww. Polityki.
§ 31
1 Wybory do Rady Nadzorczej Banku odbywają się w głosowaniu tajnym,
przeprowadzanym osobno na każdego kandydata w kolejności zgodnej z porządkiem
alfabetycznym.
1a Przed powołaniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie
dokonuje oceny spełnienia przez nich wymogów określonych w art. 22aa Prawo
bankowe zgodnie z Polityką oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku
Handlowym w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie zawiera w uchwale informację o
przeprowadzeniu procesu oceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim wraz z
krótkim podsumowaniem tej oceny oraz stwierdzenie, czy Walne Zgromadzenie
uznało, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w
art. 22aa Prawa bankowego.
2 Za wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną
większością głosów obecnych.
3 W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach pozostają nie obsadzone mandaty
członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej stosownie do § 14 ust. 2 Statutu Banku
z powodu nie uzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości głosów
obecnych, akcjonariusze obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu
zgłaszają po 2 (dwóch) nowych kandydatów na każde miejsce nie obsadzone w
poprzedniej turze wyborów i głosowanie odbywa się co do tych kandydatów.
4 Spośród kandydatów, o których mowa w § 31 ust. 3, za wybranych uważa się tych
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie niższą jednak niż
większość bezwzględna. W przypadku nie uzyskania przez kandydata bezwzględnej
większości głosów obecnych i pozostawania nie obsadzonych mandatów członków
Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządzi głosowanie uzupełniające. Za wybranych
do Rady Nadzorczej uważa się wówczas tych kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę głosów obecnych. Przy jednakowej liczbie głosów uzyskanych
przez kandydatów na ostatnie nie obsadzone miejsce mandatowe, przeprowadza się
ponowne głosowanie co do tych kandydatów. Za wybranego uważa się kandydata,
który uzyskał największą liczbę głosów obecnych.
§ 32
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza
zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 33
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1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek
handlowych.
3. Odpis protokołu Zarząd Banku umieszcza w księdze protokołów.
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania
wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Bank ujawnia na swojej
stronie internetowej wyniki głosowań, które są dostępne do dnia upływu terminu do
zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 34
Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do sądu w trybie i na warunkach
określonych w Kodeksie spółek handlowych.
§ 35
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Banku.
§ 36
Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21
czerwca 2005 r. i wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
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Załącznik do Regulaminu Walnego
Handlowego w Warszawie S.A.

Zgromadzenia

Akcjonariuszy

Banku

INSTRUKCJA
W SPRAWIE PROWADZENIA WALNYCH ZGROMADZEŃ
W SPÓŁCE BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
Postanowienia wprowadzające
1.

Przedmiotem niniejszej Instrukcji jest przedstawienie obowiązków i uprawnień
Przewodniczącego Walnych Zgromadzeń Banku.
Zasady ogólne

2.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest prowadzić obrady z
poszanowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak również postanowień
Statutu Banku, „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku
Handlowego w Warszawie S.A.” oraz zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na GPW” uchwalonych przez Radę Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

3.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić sprawny przebieg
obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zwłaszcza przeciwdziałać
nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić
respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zachowywać obiektywizm oraz
odpowiednią do okoliczności równowagę pomiędzy stanowczością i spolegliwością.

5.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien składać rezygnacji ze swej
funkcji bez ważnych powodów. Jednakże Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
powinien złożyć rezygnację w przypadku, gdyby w trakcie obrad powziął
wątpliwości, czy dysponuje doświadczeniem, wiedzą prawniczą, znajomością spraw
Banku i obowiązujących w nim procedur w stopniu wystarczającym do właściwego
pełnienia powierzonej mu funkcji. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
powinien też złożyć rezygnację, gdyby w trakcie obrad powziął wątpliwości, czy jest
zdolny do zachowania pełnego obiektywizmu w ocenie żądań lub zarzutów
poszczególnych akcjonariuszy.

6.

W trakcie obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest posiadać
Kodeks spółek handlowych, Statut Banku i „Regulamin Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.”. W przypadku powzięcia
przez niego niepewności co do jakiejkolwiek sprawy wynikłej na Walnym
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Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest zasięgać
opinii niezależnego eksperta prawnego obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
Szczegółowe obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego
7.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami. Do kompetencji
Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

udzielanie głosu,
wydawanie zarządzeń porządkowych w trakcie obrad,
zarządzanie przerw porządkowych w obradach,
zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
stwierdzanie wyczerpania porządku obrad,
rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

8.

Bezzwłocznie po wyborze Przewodniczący podpisuje listę obecności zawierającą
spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyszczególnieniem
liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.

9.

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza
prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania
uchwał. Następnie Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

10. W dalszej kolejności Przewodniczący powinien sprawdzić, czy na Walnym
Zgromadzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. W
razie nieobecności członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku na Walnym
Zgromadzeniu, Przewodniczący zobowiązuje pozostałych członków właściwego
organu do wyjaśnienia przyczyn absencji oraz odczytuje wyjaśnienia osoby
nieobecnej, jeżeli takie zostały przesłane.
11. Przewodniczący zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien też sprawdzić, czy
na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident Banku. Postanowienie to
odpowiednio stosuje się do Walnych Zgromadzeń nadzwyczajnych, których
przedmiotem są sprawy finansowe Banku.
12. Przewodniczący powinien wyjaśnić uczestnikom Walnego Zgromadzenia, że
członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z mocy regulacji wewnętrznych, a
biegły rewident z mocy wiążącej go z Bankiem umowy, obowiązani są, w zakresie
swych kompetencji i jednocześnie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw
omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać informacji obecnym
akcjonariuszom.
13. W odniesieniu do każdego kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący
przedstawia sprawę i otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku można udzielić głosu poza kolejnością.
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14. Przewodniczący winien udzielać głosu jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy
akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej
repliki. W przypadku nadużycia prawa do wystąpienia lub repliki albo przekroczenia
ustalonego czasu, Przewodniczący odbiera mówcy głos.
15. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący może ograniczyć
liczbę mówców, nie będąc związanym kolejnością zgłoszeń.
16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w taki sposób formułować
uchwały, by każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia, miał
możliwość jej zaskarżenia.
17. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do
projektów uchwał, aż do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad,
którego ta uchwała dotyczy. Propozycje zmian i uzupełnień projektów uchwał należy
wnosić na piśmie. Przewodniczący obowiązany jest wymagać, aby propozycje zmian
i uzupełnień przedstawiane były w formie ujednoliconych projektów uchwał.
18. W przypadku wniesienia propozycji zmian lub uzupełnień do projektu uchwały,
Przewodniczący zarządzi głosowania w danej sprawie w kolejności wnoszenia
poszczególnych projektów tej uchwały. Przed głosowaniem Przewodniczący
odczytuje projekt uchwały, chyba że wszyscy uczestnicy dysponują jego tekstem i
nikt nie zgłosi sprzeciwu wobec zaniechania odczytania projektu przez
Przewodniczącego.
19. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy umieszczonej w porządku obrad
na wniosek akcjonariuszy może zapaść tylko za zgodą wszystkich obecnych na
Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartą
większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia.
20. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego
uzasadnienia sprzeciwu.
21. W sprawach zgłaszania wniosków formalnych Przewodniczący udziela głosu poza
kolejnością. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio
po ich zgłoszeniu. Dyskusja taka winna być ograniczona do wystąpienia jednego
mówcy za wnioskiem i jednego mówcy przeciw wnioskowi. Następnie, jeśli w
dyskusji będą chcieli wziąć udział kolejni mówcy, Przewodniczący zarządzi
głosowanie przez Walne Zgromadzenie w sprawie uchwały o rozszerzeniu dyskusji.
Uchwały w sprawach formalnych i innych sprawach porządkowych mogą być
podjęte nawet jeśli były umieszczone w porządku obrad.
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22. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się do protokołu jego
pisemne oświadczenie. Przewodniczący obowiązany jest upewnić się, czy
obsługujący Walne Zgromadzenie notariusz przyjął wniosek do protokołu.
23. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, innych niż porządkowe, nie można
podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z
obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
24. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, chyba że co innego
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów lub Statutu Banku.
25. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się
przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub
likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby
jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie
może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących
wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
26. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą
mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
27. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania
protokołu Walnego Zgromadzenia.
Postanowienia końcowe
28. Niniejsza Instrukcja nie zastępuje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku,
„Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w
Warszawie S.A.” oraz zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, jak
również nie ma przed nimi pierwszeństwa.
29. W przypadku, gdyby zdaniem Przewodniczącego niniejsza Instrukcja była sprzeczna
z regulacjami wymienionymi w pkt 28, obowiązany jest on stosować się do tych
regulacji zgodnie ze swą najlepszą wiedzą oraz najwyższą starannością.
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