
Regulamin 

określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu 

HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” został sporządzony i przyjęty zgodnie 

z art. 4065 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu HELIO Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w tym zarówno walnych zgromadzeń zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. 

 

§ 2 

 

1. Zwołujący Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o możliwości udziału w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

jest dobrowolny. 

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

obejmuje: 

a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci Internet 

na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących 

w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad 

Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego 

Zgromadzenia, 

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego 

Zgromadzenia. 

4. Szczegółowe wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne 

Zgromadzenie. 

5. W przypadku zgłoszenia Spółce chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną 

dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego 

dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych Informacji określa zwołujący Walne 

Zgromadzenie 

6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, 

w szczególności wynikające z niemożliwości odbioru transmisji, komunikacji 

lub wykonywania prawa głosu podczas walnego zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń 

na łączach. 



§ 3 

 

1. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie 

adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

Spółki. 

2. Akcjonariusz chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej powinien przesłać do Spółki, za pośrednictwem adresu, 

o którym mowa w ust. 1 w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia: 

a. zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym obowiązujący wzór 

takiego zawiadomienia może zostać określony przez zwołującego Walne 

Zgromadzenie, 

b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, tj.: 

i. w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu 

(zawierające dane umożliwiające identyfikację posiadacza, w tym numer 

i serię dokumentu), 

ii. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki 

rejestru. 

c. w przypadku wykonywania głosu przez pełnomocnika dokumenty wskazane 

w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z Regulaminem Walnego 

Zgromadzenia Spółki HELIO S.A. 

3. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym w ogłoszeniu 

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

4. Wszędzie, gdzie Kodeks spółek handlowych, Statut lub Regulamin, mówią o „nadesłaniu 

dokumentu droga elektroniczną” lub „postaci elektronicznej” dokumentu, rozumie się przez 

to nadesłanie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez 

osoby umocowane, ustalonego w formacie PDF. 

5. Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki droga elektroniczna, powinny być 

dostarczane wraz z tłumaczeniem przysięgłym. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawiadomienia 

o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

 

§ 4 

 

1. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji 

uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce zawiadomienie o zamiarze 

uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 



elektronicznej. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować 

się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych 

wskazanych w przesłanym zawiadomieniu. 

2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym 

przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu 

akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie 

na adres e-mail podany w zawiadomieniu. 

3. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych 

pełnomocnictw, Spółka przed terminem Walnego Zgromadzenia prześle akcjonariuszowi 

lub jego pełnomocnikowi na podany przez akcjonariusza w zawiadomieniu adres e-mail 

szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej 

umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej wraz z danymi logowania, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie 

uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

§ 5 

 

1. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się oraz głosowania oraz związane 

z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu i hasła leży wyłącznie 

po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

2. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzona jest 

wyłącznie w języku polskim. 

 

§ 6 

 

1. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza HELIO S.A., a zmiana niniejszego Regulaminu wymaga 

podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu, Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Spółki HELIO S.A. oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Regulamin stanowi wewnętrzną regulację w Spółce, której treść nie może być sprzeczna 

z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Nieważność lub 

bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu, nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Radę Nadzorczą. 

 


