REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEē
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
Niniejszy Regulamin okreĞla zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Fabryk
Mebli „FORTE” Spółki Akcyjnej.
§1
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Fabryk Mebli „FORTE” S. A. odbywają siĊ zgodnie z
przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Fabryk Mebli „FORTE” S. A. oraz w
myĞl zasad okreĞlonych w niniejszym Regulaminie.
2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają siĊ w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
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§2
W Walnym Zgromadzeniu, w skrócie WZ, mają prawo uczestniczyü wyłącznie osoby
bĊdące akcjonariuszami FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które dokonały
zarejestrowania swojego uczestnictwa na 16 (szesnaĞcie) dni przez wyznaczoną datą WZ
oraz, które nie wczeĞniej niĪ po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie póĨniej niĪ w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ, zgłosili podmiotowi
prowadzącemu rachunek papierów wartoĞciowych Īądanie wystawienia imiennego
zaĞwiadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.
Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyü w WZ oraz wykonywaü
prawo głosu osobiĞcie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno byü udzielone
na piĞmie lub w postaci elektronicznej.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka
umieszcza na swojej stronie internetowej. Wypełniony formularz akcjonariusz przesyła na
adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą byü pełnomocnikami na WZ.
Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani są
dalej „uczestnikami Walnego Zgromadzenia”.
Akcjonariusze mają prawo otrzymywaü nieodpłatnie pocztą elektroniczną listĊ
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ.
W WZ mogą braü udział eksperci oraz goĞcie zaproszeni przez organ zwołujący WZ.
Na WZ mogą byü obecni przedstawiciele mediów.
Rewidentem do spraw szczególnych nie moĪe byü biegły rewident Spółki, badający
sprawozdanie finansowe Spółki w danym roku obrotowym.

§3
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego ZastĊpca, który
niezwłocznie zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego WZ spoĞród
uczestników WZ. W razie nieobecnoĞci tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba prowadząca WZ winna powstrzymaü siĊ od rozstrzygniĊü, które powinny byü
dokonywane przez organy sądowe.
3. KaĪdy uczestnik WZ ma prawo kandydowaü na Przewodniczącego WZ, jak równieĪ
zgłosiü po jednej kandydaturze na stanowisko Przewodniczącego WZ.
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4. Wyboru Przewodniczącego WZ dokonuje siĊ w głosowaniu tajnym. Otwierający WZ
przeprowadza głosowanie oraz ogłasza jego wyniki.
5. Do obowiązków i uprawnieĔ Przewodniczącego WZ naleĪy w szczególnoĞci:
1. prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem,
zapewniający poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. udzielanie, a takĪe odbieranie głosu uczestnikowi WZ, który wypowiada siĊ w
sposób oczywisty nie na temat lub swą wypowiedzią narusza zasady przyzwoitego
zachowania; od takiego zarządzenia porządkowego przysługuje odwołanie do WZ
które rozstrzyga sprawĊ w drodze głosowania,
3. zarządzanie głosowaĔ, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie
wyników,
4. zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach,
5. rozstrzyganie wątpliwoĞci regulaminowych, w razie potrzeby po zasiĊgniĊciu opinii
osób wymienionych w ust. 7.
6. zapewnienie niezakłóconego i spokojnego przebiegu obrad
7. niezwłoczne podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia po jego sporządzeniu
przez notariusza
6. Przewodniczący WZ kieruje pracami Sekretariatu WZ w czasie trwania obrad WZ.
Sekretariat WZ prowadzony jest przez pracowników Spółki, wyznaczonych przez Zarząd.
7. Przewodniczący WZ ma prawo skorzystaü z konsultacji notariusza oraz doradców
zaproszonych przez Zarząd Spółki.
8. Przewodniczący WZ udziela głosu członkom władz Spółki lub wyznaczonym przez nie
osobom w celu przedstawienia niezbĊdnych informacji i wyjaĞnieĔ.
9. Uczestnikom WZ przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W takiej
sytuacji WZ rozstrzyga w formie uchwały o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji
Przewodniczącego Zgromadzenia.
10. Przewodniczący nie powinien bez waĪnych powodów rezygnowaü ze swej funkcji.
11. Przewodniczący zapewnia akcjonariuszowi zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały
moĪliwoĞü zwiĊzłego jego uzasadnienia.
§4
1. Lista obecnoĞci sporządzana jest na podstawie listy uprawnionych akcjonariuszy, którzy
dokonali zarejestrowania swojego uczestnictwa na WZ zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszego
Regulaminu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartoĞciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista obecnoĞci sporządzana jest przez Sekretariat WZ. Przy sporządzaniu listy obecnoĞci
naleĪy:
a)
sprawdziü, czy akcjonariusz jest wymieniony na liĞcie uprawnionych do
uczestniczenia w WZ,
b)
sprawdziü toĪsamoĞü akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu
osobistego lub paszportu,
c)
sprawdziü i załączyü do listy obecnoĞci pełnomocnictwa osób wystĊpujących w
imieniu akcjonariuszy,
d)
uzyskaü podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liĞcie obecnoĞci,
e)
wydaü akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartĊ magnetyczną do
głosowania.
3. Lista obecnoĞci podpisywana jest przez Przewodniczącego WZ niezwłocznie po jego
wyborze. Do Przewodniczącego WZ naleĪy rozstrzyganie reklamacji dotyczących tej
listy.
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4. Lista obecnoĞci jest wyłoĪona w Sekretariacie WZ w czasie trwania obrad.
§5
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia moĪe zarządziü wybór Komisji Skrutacyjnej.
W skład Komisji wchodzi maksymalnie 3 członków - uczestników WZ. W przypadku,
gdy liczba uczestników WZ bĊdzie niewielka Przewodniczący moĪe:
a) poddaü pod głosowanie uchwałĊ WZ o odstąpieniu od powołania Komisji
Skrutacyjnej
b) przybraü jednego z uczestników WZ do pomocy w celu realizacji zadaĔ
Komisji Skrutacyjnej.
2. KaĪdy uczestnik WZ ma prawo zgłosiü kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej.
ZamkniĊcie listy kandydatów, zawierającej co najmniej dwa nazwiska, zarządza
Przewodniczący WZ
3. W przypadku zgłoszenia trzech lub mniej kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, wyboru
dokonuje siĊ głosując blokowo, tzn. na wszystkich kandydatów jednoczeĞnie, chyba Īe
został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie
odbywa siĊ indywidualnie na kaĪdego kandydata.
4. Zgłoszenie wiĊkszej liczby kandydatów niĪ trzech powoduje, iĪ głosowanie odbywa siĊ
indywidualnie na kaĪdego z przedstawionych kandydatów. Odrzucenie przez WZ
proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§6
1. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
a) aktualizowanie ewidencji obecnoĞci uczestników WZ,
b) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
c) współpraca z przedstawicielem firmy liczącej głosy techniką komputerową oraz
nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,
d) informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania
oraz wykonywanie innych czynnoĞci związanych z prowadzeniem głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoĞci w przebiegu głosowania, Komisja
Skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego WZ, zgłaszając
wnioski co do dalszego postĊpowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej
podpisują wydruk komputerowy, zawierający wyniki głosowania.
§7
1. Walne Zgromadzenie moĪe podjąü uchwałĊ w przedmiocie wniosków o charakterze
porządkowym.
2. Za wnioski o charakterze porządkowym uwaĪa siĊ w szczególnoĞci wnioski dotyczące
porządku obrad:
1/ skreĞlenia z porządku obrad poszczególnych spraw,
2/ zmiany kolejnoĞci spraw objĊtych porządkiem obrad.
§8
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1. KaĪdy uczestnik WZ moĪe zabieraü głos w aktualnie rozpatrywanych sprawach objĊtych
porządkiem obrad.
2. Wnioski dotyczące zmian projektów uchwał powinny byü złoĪone Przewodniczącemu
WZ w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska uczestnika WZA. Pozostałe
wnioski, w tym porządkowe, zgłaszane są ustnie.
3. Przewodniczący WZ udziela głosu w kolejnoĞci zgłoszeĔ, a dla wygłoszenia repliki - po
wyczerpaniu listy wypowiadających siĊ w sprawie objĊtej porządkiem obrad.
Przewodniczący WZ moĪe członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki udzieliü głosu
poza kolejnoĞcią.
4. Czas wystąpienia uczestników WZ ogranicza siĊ do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.
Za zgodą uczestników WZ Przewodniczący moĪe ten czas przedłuĪyü.
5. Uczestnik WZ moĪe złoĪyü do protokołu zwiĊzłe, pisemne oĞwiadczenie.
§9
1. Uchwały WZ powinny byü formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
2. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej,
uchwały zapadają zwykłą wiĊkszoĞcią głosów oddanych.
3. Za głosy oddane uwaĪa siĊ: głosy za projektem i głosy przeciwko projektowi.
4. JeĪeli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian, to jako
pierwszy poddawany pod głosowanie jest projekt uchwały przygotowany przez SpółkĊ:
− jeĪeli zostanie on przegłosowany pozytywnie, to propozycje zmian uwaĪa siĊ
za odrzucone,
− w przypadku odrzucenia projektu w wersji przygotowanej przez SpółkĊ
propozycje zmian poddawane są pod głosowanie w kolejnoĞci zgłoszeĔ, a
nastĊpnie głosuje siĊ nad nowym projektem uchwały, uwzglĊdniającym
przyjĊte poprawki.
§ 10
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza siĊ przy wyborach oraz nad
wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągniĊcie
ich do odpowiedzialnoĞci, jak równieĪ w sprawach osobowych. Poza tym naleĪy
zarządziü tajne głosowanie na Īądanie choüby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na WZ.
2. WZ moĪe podjąü uchwałĊ o uchyleniu tajnoĞci głosowania w sprawach wyboru
komisji powoływanych przez WZ.
§ 11
Głosowanie moĪe odbyü siĊ przy uĪyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania
głosów. System ten zapewnia przeprowadzenie głosowania zgodnie z iloĞcią głosów
przypadających na poszczególne akcje.
Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu
głosowania poszczególnych akcjonariuszy. NiewaĪne bĊdą głosy uczestników Walnego
Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem i przeciw temu samemu wnioskowi. W
przypadku kilkukrotnego głosowania w ten sam sposób odnoĞnie jednego wniosku waĪny
bĊdzie głos oddany jako pierwszy.
Nie włoĪenie karty do czytnika w czasie głosowania oznacza wstrzymanie siĊ od głosu.
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§11a
1. WZ dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. KaĪdy uczestnik WZ ma prawo zgłaszaü jednego lub kilku kandydatów na członków
Rady Nadzorczej.
3. Kandydat zobowiązany jest złoĪyü oĞwiadczenie o wyraĪeniu zgody na kandydowanie.
OĞwiadczenie takie moĪe byü złoĪone, przed dokonaniem wyboru, na piĞmie, ustnie do
protokołu bądĨ przesłane faksem.
4. ListĊ kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący WZ.
5. Nie moĪna zamknąü listy kandydatów, jeĪeli liczba kandydatów jest mniejsza niĪ liczba
miejsc, jakie mają byü obsadzone.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa siĊ w głosowaniu tajnym na kolejnych
zgłoszonych kandydatów. JeĪeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie
miejsc, jakie mają byü obsadzone, głosowanie moĪe odbywaü siĊ systemem blokowym tj.
na wszystkich kandydatów jednoczeĞnie, chyba Īe został zgłoszony w tej sprawie
sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa siĊ na ogólnych
zasadach.
7. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spoĞród kandydatów, którzy uzyskali kolejno
najwiĊkszą iloĞü głosów.
8. Przewodniczący WZ zarządza wybory uzupełniające, jeĪeli dwóch lub wiĊcej
kandydatów uzyska taką samą liczbĊ głosów i spowoduje to przekroczenie liczby
wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru
dokonuje siĊ spoĞród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową
liczbĊ głosów.
§11b
1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien byü dokonany w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien byü zgłoszony Zarządowi na
piĞmie wraz z uzasadnieniem w terminie umoĪliwiającym umieszczenie go w porządku
obrad WZ.
2. Osoby reprezentujące na WZ tĊ czĊĞü akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
reprezentowanych akcji przez liczbĊ członków Rady Nadzorczej mogą utworzyü
oddzielną grupĊ celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak
udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Przewodniczący WZ przed dokonaniem przez WZ wyboru członków Rady Nadzorczej w
drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje WZ o stanie obecnoĞci, liczbie akcji,
którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia
grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
4. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami kieruje Przewodniczący WZ.
5. Utworzonej grupie organ zwołujący WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania siĊ i
przeprowadzenia wyborów.
6. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupĊ akcjonariuszy
utworzoną zgodnie z ust.1, obsadza siĊ w drodze głosowania, w którym uczestniczą
wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady
Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. JeĪeli na WZ, o którym mowa w ust.1, nie dojdzie do utworzenia chociaĪ jednej grupy
zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje siĊ wyborów.
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8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z
przepisami ust.1 - 6, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych
członków Rady Nadzorczej.
§ 12
1. Wniosek w sprawie formalnej moĪe byü zgłoszony przez kaĪdego uczestnika WZ. W
sprawach formalnych Przewodniczący WZ udziela głosu poza kolejnoĞcią.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uwaĪa siĊ wnioski co do sposobu obradowania i
głosowania, a w szczególnoĞci co do:
1/ odroczenia lub zamkniĊcia dyskusji,
2/ ograniczenia czasu przemówieĔ,
3/ zarządzenia przerw w obradach,
4/ kolejnoĞci głosowania wniosków.
3. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzygane są przez Przewodniczącego WZ,
a w przypadku sprzeciwu wobec jego decyzji zgłoszonego przez uczestnika WZA - w
drodze głosowania.
§ 13
Obrady WZ są protokołowane przez notariusza.
§ 14
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZ ogłasza zamkniĊcie WZ.
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