
 
 

 
OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM 

ZGROMADZENIU SPÓŁKI KRÓL DOPALACZY FILM SPÓŁKA AKCYJNA I 
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  

 
 
 

1. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań.  
 
W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do 
zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia.  
 

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 
Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, 
sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego  
Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie 
pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, 
telefonu), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji; z 
których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia 
Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje 
związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa w tym  
zakresie ponosi Mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego 
pełnomocnictwa należy dołączyć:  
 
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu 
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
akcjonariusza;  
 
b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego Upoważnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na 
Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).  
Celem weryfikacji ważności Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji 
akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta  
może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie kontaktu 
telefonicznego, mającego na celu potwierdzenie danych dotyczących 
tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia 
pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane 
pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości 
weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla 
odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, 



 
 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania 
przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:  
 
 i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do 
potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;  
 
 ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot 
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia 
upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym 
Zgromadzeniu. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu 
akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w 
aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z 
przedstawionego ciągu pełnomocnictw.  
 

3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 
Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia 
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

4. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 
Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia 
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  
 

5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 
Spółka nie przewiduje możliwości glosowania korespondencyjnego lub 
glosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
 
 

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu  
 
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące 
akcjonariuszami (wpisani do księgi akcyjnej) Spółki co najmniej na tydzień 
przed datą Walnego Zgromadzenia. 
 

7. Dokumenty oraz informacje dotyczące walnego zgromadzenia  
 
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać 
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym 



 
 

Zgromadzeniu, oraz projekty uchwal w siedzibie Spółki po umówieniu terminu 
drogą mailową. 
  

8. Adres strony internetowej oraz adres poczty  
 elektronicznej  
 
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego 
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem 
www.kroldopalaczy.pl 
WALNE Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z 
Walnym Zgromadzeniem: kontakt@kroldopalaczy.pl.  
 
 
VI. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji  
 
Zarząd Król Dopalaczy Film SA. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania 
Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę 
wynosi 1 403 644 (jeden milion czterysta trzy tysiące sześćset czterdzieści 
cztery) sztuk i odpowiada liczbie głosów z tych akcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 


