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Ogłoszenie Zarz ądu KGHM Polska Mied ź Spółka Akcyjna z siedzib ą w Lubinie 

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz s zczegółowy porz ądek obrad. 

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii 

Skłodowskiej-Curie 48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, 

wysokość kapitału zakładowego 2.000.000.000 zł, z czego wpłacono 2.000.000.000 zł, 

działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się  

w dniu 9 grudnia 2009 roku , początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy 

Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana WyŜykowskiego/. 

 

Porządek obrad: 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Lubinie. 

6) Zamknięcie obrad. 

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień  

23 listopada 2009 roku  („Dzień Rejestracji”). 

 

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgro madzeniu 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami KGHM Polska Miedź S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które: 
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a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

(tj. w dniu 23 listopada 2009 roku ) na rachunku papierów wartościowych będą miały 

zapisane akcje Spółki; oraz 

b) w terminie od dnia 7 listopada 2009 roku  do dnia 24 listopada 2009 roku  (włącznie) 

złoŜą Ŝądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów 

wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. 

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych (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, tj. w 

dniach 4, 7, 8 grudnia 2009 roku  w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Spółki (ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin) zostanie wyłoŜona do wglądu lista akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz moŜe zaŜądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. śądanie przesłania listy 

akcjonariuszy naleŜy złoŜyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres wza@kghm.pl, lub 

faxem na numer (48 76) 747 85 05. śądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej  

i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz, w przypadku: 

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – naleŜy załączyć kopię dokumentu 

potwierdzającego toŜsamość akcjonariusza (jeŜeli Ŝądanie składane jest w postaci 

elektronicznej), 

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – naleŜy potwierdzić 

uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub 

innego rejestru, 

c) zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do 

zgłoszenia takiego Ŝądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej 

Ŝądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu z 
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właściwego rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania w 

imieniu pełnomocnika. 

 

Prawo akcjonariusza do Ŝądania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad 

walnego zgromadzenia  

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, tj. do dnia 18 listopada 2009 roku . śądanie powinno zawierać uzasadnienie 

lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe 

zostać złoŜone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 

59-301 Lubin lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty 

elektronicznej Spółki: wza@kghm.pl.  

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji 

na dzień złoŜenia Ŝądania załączając do Ŝądania świadectwo/a depozytowe lub 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku: 

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego 

toŜsamość akcjonariusza (jeŜeli Ŝądanie składane jest w postaci elektronicznej), 

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić  

uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub 

innego rejestru, 

c) zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia 

takiego Ŝądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) 

oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej Ŝądanie,  

a w przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego 

rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania w imieniu 

pełnomocnika. 

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w 

siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@kghm.pl projekty 
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uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji 

na dzień złoŜenia Ŝądania załączając do Ŝądania świadectwo/a depozytowe lub 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku: 

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego 

toŜsamość akcjonariusza (jeŜeli Ŝądanie składane jest w postaci elektronicznej), 

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić 

uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub 

innego rejestru, 

c) zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia 

takiego Ŝądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) 

oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej Ŝądanie,  

a w przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego 

rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania w imieniu 

pełnomocnika. 

 

Ponadto, kaŜdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z KGHM Pols ka Mied ź S.A. 

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą 

kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. 

Komunikacja Akcjonariuszy z KGHM Polska Miedź S.A. w formie elektronicznej odbywa się 

przy wykorzystaniu adresu e-mail wza@kghm.pl 

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi 

Akcjonariusz. 

Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które  

w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniŜeli język polski, Akcjonariusz przesyła 

ich tłumaczenie na język polski. 
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Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza d o KGHM Polska Mied ź S.A., jak 

równie Ŝ przez KGHM Polska Mied ź S.A. do Akcjonariusza drog ą elektroniczn ą 

powinny by ć zeskanowane do formatu PDF lub JPEG. 

 

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników. 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub  

w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są 

zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.pl, w sekcji Strefa 

Inwestora / Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa  

w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@kghm.pl najpóźniej na jeden 

dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 8 grudnia 2009 roku  

do godz. 15.30). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej naleŜy 

dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez 

Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i 

informacje) oraz: 

a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopię dokumentu 

potwierdzającego toŜsamość akcjonariusza, 

b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – 

potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

upowaŜnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na 

Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, naleŜy przedłoŜyć 

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upowaŜnienie do 

działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. 

 

KGHM Polska Miedź S.A. podejmie odpowiednie działania słuŜące identyfikacji 

akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego  
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w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać moŜe w szczególności na zwrotnym pytaniu 

w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika  

w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega,  

Ŝe w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji 

traktowany będzie jako brak moŜliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił 

będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu. 

 

PowyŜsze zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie 

równieŜ w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

 

Dopuszczenie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgro madzeniu 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu po okazaniu dowodu toŜsamości, a pełnomocnicy: 

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu 

toŜsamości i waŜnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,  

b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu 

dowodu toŜsamości. 

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne 

odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych 

podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upowaŜnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie lub 

na kaŜdej stronie za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata. 

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie 

Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów. 

 

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu toŜsamości w dniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu. 
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MoŜliwo ść i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy  wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej  

Spółka nie przewiduje moŜliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Sposób wykonywania prawa głosu drog ą korespondencyjn ą lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej  

Spółka nie przewiduje moŜliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Dost ęp do dokumentacji 

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 pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 48, 59-301 Lubin lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.pl  w 

sekcji „Strefa Inwestora \ Walne Zgromadzenie”. 

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.pl w sekcji „Strefa 

Inwestora \ Walne Zgromadzenie”. 

 

Projektowane zmiany Statutu KGHM Polska Mied ź Spółka Akcyjna z siedzib ą  

w Lubinie 

 

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniŜej podaje się 

proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie: 

 

1) W § 23 Statutu, po ust. 2 wprowadza się ust. 21 w następującym brzmieniu:  

„Skarb Państwa moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeŜeli Zarząd nie zwoła 

go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeŜeli zwołanie uzna 

za wskazane.”  
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2) W § 25 ust. 1 Statutu: 

Dotychczasową treść:  

„Z zastrzeŜeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie moŜe 

podejmować uchwały, jeŜeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 

1/3 kapitału zakładowego.” 

zastępuje się następująco: 

„Z zastrzeŜeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie moŜe 

podejmować uchwały, jeŜeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 

¼  kapitału zakładowego.” 

 

3) W § 28 ust. 2 Statutu: 

Dotychczasową treść: 

„Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia  obrad.”  

zastępuje się następująco:  

„Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości ¾ głosów  

oddanych.”  

 

4) W § 29 Statutu, po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: 

„Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia  

podjętej większością ¾ głosów oddanych.”  

 

5) W § 30 Statutu Spółki:  

Dotychczasową treść: 

„Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki 

moŜe nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem art. 417 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych.”  

zastępuje się następująco: 
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„Zmiana przedmiotu działalności Spółki moŜe nastąpić bez obowiązku wykupu akcji 

jeŜeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością ¾ głosów oddanych 

w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”  

 

6) W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy: 

„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty 

akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeŜeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

6. Spółka moŜe wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeŜeli jej 

zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. 

Zaliczka stanowić moŜe najwyŜej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku 

obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 

wypłaty zaliczek moŜe dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i 

akcje własne.”  

 

 

W celu punktualnego rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rejestracja 

Akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 


