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RAPORT BIEŻĄCY 5/2018 

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje 

niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
 

 

Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 
I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad 

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”) 

z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 

Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień 20 kwietnia 2018 roku, na godz. 930, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy 

Al. Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne. 

Porządek obrad: 

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 

2) wybór Przewodniczącego,  
 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku 
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 

3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 

4) rozpatrzenie:  

a) sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017, 
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b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 

2017, 

c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska 

S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska 

za rok obrotowy 2017, 

d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, 

5) podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017, 
 
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 
sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
 

b) pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017, 
 
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku 
w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 
 

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz 

Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017,  
 
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz 
Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017 
 

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange 

Polska za rok obrotowy 2017,  
 
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 
sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  

 

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

w roku obrotowym 2017,  
 
- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska 
S.A., 
- Uchwały nr 7 - 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 
2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange 
Polska S.A., 
- Uchwały nr 14 - 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 
2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 
Orange Polska S.A. 

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie 
 

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,  
 
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie zmiany Statutu 
 

7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 
 
Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 
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8)  zmian w składzie Rady Nadzorczej,  
 
- Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 
/głosowanie nad powołaniem Pani Henryki Bochniarz/ 

- Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 
/głosowanie nad powołaniem Pana Thierry Bonhomme/ 

- Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 
/głosowanie nad powołaniem Pana Ramona Fernandeza/ 

- Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 
/głosowanie nad powołaniem Pani Marii Pasło-Wiśniewskiej/ 

- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 
/głosowanie nad powołaniem Pana Wiesława Rozłuckiego/ 

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 
roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 
/głosowanie nad powołaniem Pana Jean-Marc Vignolles/ 

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie 
 

9)  zamknięcie obrad. 

UWAGA: numery porządkowe uchwał oraz nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej 
mogą ulec zmianie w przypadku odpowiednich wniosków akcjonariuszy zgłoszonych 
zarówno przed jak i w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki (pkt 6 porządku obrad), stosownie do art. 402 

§ 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia 

oraz treść projektowanych zmian Statutu Orange Polska S.A.: 

 

(1) - dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Orange Polska S.A: 

„§ 19  

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co 

najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem 

ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę 

członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1. 

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być 

w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji 

w Radzie Nadzorczej. 

4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki: 

1) nie jest członkiem Zarządu Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje 

innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich 

pięciu lat, 

2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego 

lub zależnego, 
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3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych 

od Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego 

jako członek Rady Nadzorczej,  

4) nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem 

dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub 

pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż akcjonariusza, 

5) nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych 

(jako znaczący dostawca towarów lub usług w tym usług finansowych, prawnych, 

doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) ze Spółką, bezpośrednio albo 

pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję 

kierowniczą w innym podmiocie, 

6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Spółki, 

podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich 

rzecz usługi biegłego rewidenta, 

7) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady 

nadzorczej, 

8) nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez dwanaście lat, licząc od daty 

pierwszego wyboru,  

9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki 

pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym podmiotem 

dominującym. 

5.  Z zastrzeżeniem ust. 7, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

6.  Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają 

również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady. 

7.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ 

kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej 

może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady 

Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego 

Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. 

8.  Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 nie może przekroczyć 

3 osób.” 

(2) - treść projektowanej zmiany § 19 Statutu Orange Polska S.A.: 

„§ 19 

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 

czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem 

ust. 9 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę 

członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1. 

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być 

w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji 

w Radzie Nadzorczej. 

4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki: 

1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego 

szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią 

powiązanej, 
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2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią 

powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi 

podmiotami umową o podobnym charakterze,   

3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości 

od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako 

członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu,  

4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie 

reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących 

kontrolę nad Spółką,  

5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków 

gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc 

właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub 

innego organu nadzorczego lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej 

wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego 

podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia 

znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, 

doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje 

znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy, 

6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był: 

a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej 

lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 

finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub 

b) członkiem rady  nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej 

lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 

finansowego Spółki, lub 

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym 

członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy 

audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub 

jednostki z nią powiązanej, lub 

d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma 

audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu, 

7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członek 

Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub 

kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki 

przez udział w innych spółkach lub organach, 

8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż dwanaście lat,   

9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa 

w pkt 1-8, w szczególności nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym 

pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego 

stopnia członka Zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8, 

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu 

Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8. 

5.  Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej: 

a) obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym 

systemie wynagradzania za wyniki, 

b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu 

emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy 

w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest 

kontynuacja zatrudnienia w Spółce. 
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6. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady 

Nadzorczej w rozumieniu ust. 4 pkt 2 powyżej rozumie się także rzeczywiste i istotne 

powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

7.  Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

8.  Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają 

również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady. 

9.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ 

kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej 

może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady 

Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego 

Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. 

10.  Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 

3 osób.” 

 

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A. (WZA) 

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał 

1) Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo 

żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać: 

a)  uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad, 

b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument 

potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku 

akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej, 

c) dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia 

żądania. 

Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 30 marca 2018 r. 

Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska Spółki Akcyjnej przy 

Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). 

2) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do 

uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, 

tj. do 17 kwietnia 2018 roku Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska S.A., pod 

adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres 

pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt 

uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c). 

3) Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

mailto:pelnomocnictwo.wza@orange.com
mailto:pelnomocnictwo.wza@orange.com
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2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego 

imieniu lub przez pełnomocnika. 

2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej 

i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. 

Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez 

pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

www.orange.pl/inwestorzy. 

3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska 

S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia 17 kwietnia 2018 roku do godz. 

16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com, 

poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, 

bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Akcjonariusza. 

4) Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza 

i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 

elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie 

elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu 

potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. 

zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 

weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa 

i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu. 

5) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać 

z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego 

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie 

stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu 

Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie 

z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru. 

6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady 

Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, 

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 

7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności 

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie 

dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

Akcjonariusza. 

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

komunikacji elektronicznej 

http://www.orange.pl/inwestorzy
mailto:pelnomocnictwo.wza@orange.com
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Spółka 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 

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

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

komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 kwietnia 2018 r. 

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

1) W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu, tj. 4 kwietnia 2018 roku będą akcjonariuszami Orange Polska S.A. 

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. 5 kwietnia 2018 r. 

2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie 

informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się 

jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych. 

3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu 

tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa 

udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne 

odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych 

podmiotów. 

III. Dostęp do dokumentacji 

1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu 

Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki 

pod adresem www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 

2) Od dnia 13 kwietnia 2018 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków 

w sprawach objętych porządkiem obrad. 

http://www.orange.pl/inwestorzy

