
REGULAMIN 

SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ODBYWANIA POSIEDZEŃ I 

PRZEPROWADZANIA GŁOSOWANIA 

PRZEZ ORGANY SPÓŁKI SALAMANDER WINDOW & 

DOOR SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU PRZY 

WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

§ 1 

1. Rada Nadzorcza Salamander Window & Door 

System S.A. ustanawia Regulamin Szczegółowych 

Zasad Odbywania Posiedzeń i Przeprowadzania 

Głosowania przez organy spółki przy 

wykorzystywaniu środków komunikacji 

elektronicznej, (dalej zwany „Regulaminem”) na 

podstawie art.371 par. 3 zn. 1, art. 388 par 1 zn. 1 i 

art. 406 zn. 5 par 3 Kodeks Spółek Handlowych, oraz 

na podstawie Statutu Salamander Window & Door 

Systems S.A z dnia 17 maja 2017r.  

 

 

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich 

organów Spółki, których posiedzenia oraz 

głosowania, będą przeprowadzane przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (środków 

komunikacji elektronicznej). 

 

§ 2 

Szczegółowe zasady udziału  w Walnym Zgromadzeniu 

i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

1. Zgodnie z § 25 ust 2  Statutu Spółki,  Akcjonariuszom 

umożliwia się udział w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

2. Środki komunikacji elektronicznej obejmują w 

szczególności:  

a. transmisję obrad Zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym,  

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym 

wszystkich uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu akcjonariuszy, umożliwiającą 

akcjonariuszom wypowiadanie się w toku 

Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym 

miejscu niż miejsce obrad Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

 

c. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika przed lub w toku Walnego 

Zgromadzenia. 

 

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w 

pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej 

platformy informatycznej, oprogramowania, 

systemu lub urządzeń teleinformatycznych 

umożliwiających nadawanie i odbiór obrazu i fonii 

(telefon, telekonferencja, audiokonferencja, 

wideokonferencja, komunikatory internetowe, 

komunikatora tekstowego).  

VERFAHRENSORDNUNG 

FÜR DAS ABHALTEN DER SITZUNGEN UND DURCHFÜHREN 

DER ABSTIMMUNG 

DURCH DIE ORGANE DER GESELLSCHAFT SALAMANDER 

WINDOW & DOOR SYSTEMS S.A. MIT SITZ IN 

WŁOCŁAWEK UNTER VERWENDUNG ELEKTRONISCHER 

KOMMUNIKATIONSMITTEL 

 

§ 1 

1. Der Aufsichtsrat von Salamander Window & Door 

System S.A. legt die Verfahrensordnung für das 

Abhalten der Sitzungen und Durchführen der 

Abstimmung durch die Organe der Gesellschaft 

unter Verwendung elektronischer 

Kommunikationsmittel (nachfolgend „Ordnung“ 

genannt) fest, in Anlehnung an Art. 371 Par. 3 

Zeichen 1, Art. 388 Par. 1 Zeichen 1 und Art. 406 

Zeichen 5 Par. 3 des Gesetzbuchs der 

Handelsgesellschaften, und in Anlehnung an die 

Satzung von Salamander Window & Door Systems 

S.A. vom 17. Mai. 2017. 

2. Die vorliegende Ordnung gilt für alle Organe der 

Gesellschaft, deren Sitzungen und Abstimmungen 

mit Hilfe der Mittel der direkten Fernkommunikation 

abgehalten werden (elektronische 

Kommunikationsmittel). 

 

 

§ 2 

Genaue Regeln für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und Beschlussfassung unter 

Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel. 

 

1. Gemäß § 25 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung, wird 

den Aktionären die Teilnahme an der 

Hauptversammlung unter Verwendung 

elektronischer Kommunikationsmittel ermöglicht. 

2. Die elektronischen Kommunikationsmittel umfassen 

insbesondere: 

a. Übertragung der Hauptversammlung in Echtzeit, 

 

b. beidseitige Kommunikation in Echtzeit aller an 

der Hauptversammlung teilnehmenden 

Aktionäre, die den Aktionären ermöglicht, sich 

während der Hauptversammlung zu äußern, 

obwohl sie sich an einem anderen Ort aufhalten 

als der Ort, an dem die Hauptversammlung 

abgehalten wird, 

 

c. Ausübung des Stimmrechts persönlich oder über 

einen Bevollmächtigten vor oder während der 

Hauptversammlung. 

 

3. Die Teilnahme an der Hauptversammlung, von der 

im Pkt. 1 die Rede ist, erfolgt mit Hilfe einer 

dedizierten IT-Plattform, der Software, des Systems 

oder der teleinformatischen Geräte, die die 

Ausstrahlung und den Empfang von Ton und Bild 

(Telefon, Telekonferenz, Audiokonferenz, 

Videokonferenz, Nachrichtensofortversand, 

Messenger) ermöglichen. 



4. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w 

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym 

związane, w szczególności wynikające z 

niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub 

wykonywania prawa głosu podczas Walnego 

Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń w 

łączności. 

 

 

 

 

5. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym 

uczestniczyć w obradach WZ przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie 

następujący adres poczty elektronicznej: 

akcjonariat@salamander-windows.com 

 

 

6. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz 

powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZ w tej 

formie, zgodnie z wymogami określonymi w 

niniejszym dokumencie oraz spełnić określone 

poniżej wymagania techniczne.  

 

 

 

 

7. Spółka może zdecydować o przeprowadzeniu 

Walnego Zgromadzenia wyłącznie przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

o czym powiadamia Akcjonariuszy w ogłoszeniu 

lub zawiadomieniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia.  

 

8. Najpóźniej 7 (siedem) dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia akcjonariusz powinien przesłać 

Spółce na adres mailowy 

akcjonariat@salamander-windows.com:  

a. oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej (dalej „ 

Oświadczenie”). Oświadczenie, dla swojej 

skuteczności musi zawierać adres mailowy 

akcjonariusza do kontaktu.  

 

b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość 

w zakresie, który umożliwi identyfikację 

akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru 

dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. 

W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną nie 

będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z 

właściwego rejestru lub skan innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie osób 

działających w imieniu podmiotu oraz 

oświadczenie, że na dzień wydruku takiego 

odpisu, skład osobowy zarządu jest zgodny z 

treścią przedmiotowego odpisu,  

 

 

4. Die Aktionäre, die die Möglichkeit beanspruchen, 

an der Hauptversammlung mit Hilfe der 

elektronischen Kommunikationsmittel 

teilzunehmen, tragen das damit 

zusammenhängende Risiko, insbesondere das 

Risiko im Zusammenhang mit der fehlenden 

Möglichkeit des Sendeempfangs, der 

Kommunikation oder der Ausübung des 

Stimmrechts während der Hauptversammlung 

aufgrund einer Störung oder Unterbrechung der 

Verbindung. 

 

5. Der Kommunikation der Gesellschaft mit dem 

Aktionär, der an der Hauptversammlung mit Hilfe 

der elektronischen Kommunikationsmittel 

teilnehmen möchte, dient ausschließlich die 

folgende E-Mail-Anschrift: 

akcjonariat@salamander-windows.com 

 

6. Um an der Hauptversammlung mit Hilfe der 

elektronischen Kommunikationsmittel 

teilzunehmen, soll der Aktionär die Gesellschaft 

über seine Absicht, an der Hauptversammlung in 

dieser Form teilzunehmen, benachrichtigen, 

entsprechend den Vorgaben, die in dem 

vorliegenden Dokument genannt sind, und die 

nachfolgend genannten technischen 

Anforderungen zu erfüllen. 

 

7. Die Gesellschaft kann entscheiden, die 

Hauptversammlung ausschließlich mit Hilfe der der 

elektronischen Kommunikationsmittel 

durchzuführen, worüber sie die Aktionäre in der 

Anzeige oder in der Benachrichtigung über die 

Einberufung der Hauptversammlung informiert. 

 

8. Spätestens 7 (sieben) Tage vor dem Termin der 

Hauptversammlung soll der Aktionär der 

Gesellschaft an die E-Mail-Adresse 

akcjonariat@salamander-windows.com: 

a. eine Erklärung über die Absicht zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung mit Hilfe der 

elektronischen Kommunikationsmittel 

(nachfolgend „Erklärung“ genannt) 

übersenden. Die Erklärung bedarf zu ihrer 

Gültigkeit die Angabe der E-Mail-Adresse des 

Aktionärs. 

b. Scan eines Identifikationsdokuments, das die 

Identifizierung des Aktionärs ermöglicht, mit der 

Angabe der Serie und der Nummer des 

Personalausweises/Reisepasses, der Personen-

Identifikationsnummer PESEL. Ist der Aktionär 

eine juristische Person oder eine 

Organisationseinheit, die keine juristische Person 

ist, übersendet er den Scan der Abschrift aus 

dem zuständigen Register oder den Scan eines 

anderen Dokuments, das die Bevollmächtigung 

der Personen bestätigt, die für den 

Wirtschaftsbeteiligten handeln, und eine 

Erklärung darüber, dass zum Tag des Ausdrucks 

dieser Abschrift der Vorstand aus den Personen 
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c. w przypadku wykonywania prawa głosu przez 

pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa 

wraz z dokumentami pozwalającymi 

potwierdzić tożsamość pełnomocnika z 

uwzględnieniem wymogów wskazanych w par. 

6 ust 3 - 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

Salamander Window & Door Systems S.A. z dnia 

21 maja 2010 r.  

9. Spółka, może dokonać weryfikacji uprawnień 

danego akcjonariusza, który przesłał Spółce 

Oświadczenie,.  Przeprowadzając weryfikację 

Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub 

pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych 

kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu. 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 email podany w Oświadczeniu 

lub jeśli nie będzie możliwe, to w inny sposób 

zapewniający akcjonariuszowi jak najszybsze 

zapoznanie się z faktem odmowy.  

 

 

 

10.  Po pozytywnej weryfikacji uprawnień 

akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych 

pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub 

jego pełnomocnikowi nie później niż w terminie 2 

dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia szczegółową instrukcję dotyczącą 

sposobu zarejestrowania się lub połączenia do 

platformy informatycznej lub innego 

oprogramowania umożliwiającego udział w 

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  

 

 

11.  W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań 

dotyczących użycia lub działania platformy, 

akcjonariusz będzie mógł skorzystać ze wsparcia 

technicznego dostępnego w dniu Walnego 

Zgromadzenia aż do zakończenia obrad, lub 

ewentualnie  zgłosić je na adres: 

akcjonariat@salamander-windows.com  

 

12.  Ryzyko związane z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się oraz 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz 

związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym 

wykorzystaniem platformy informatycznej leży 

wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie 

ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

 

13.  Zgodnie z par 25 ust 3 Statutu Spółki, w przypadku 

przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia za 

besteht, die in der besagten Abschrift 

aufgeführt wurden, 

c. bei der Ausübung des Stimmrechts durch den 

Bevollmächtigten, die Vollmacht samt 

Dokumenten, die die Identität des 

Bevollmächtigten feststellen lassen, unter 

Berücksichtigung der Anforderungen genannt 

in Par. 6 Abs. 3 -5 der Ordnung der 

Hauptversammlung von Salamander Window & 

Door Systems S.A. vom 21. Mai 2010. 

9. Die Gesellschaft kann die Berechtigung des 

jeweiligen Aktionärs, der der Gesellschaft die 

Erklärung übersandte, verifizieren. Bei der 

Durchführung der Verifizierung kann die 

Gesellschaft den Aktionär oder den 

Bevollmächtigten kontaktieren und dabei die 

Kontaktdaten aus der Erklärung verwenden. Sollten 

eventuelle Unstimmigkeiten auf dem 

Korrespondenzweg in dem von der Gesellschaft 

gesetzten Termin nicht beseitigt bzw. geklärt 

werden, wird die Gesellschaft dem jeweiligen 

Aktionär, den die Unstimmigkeiten betreffen, die 

Teilnahme an der Hauptversammlung mit Hilfe der 

elektronischen Kommunikationsmittel verweigern 

und ihn darüber per E-Mail, an die in der Erklärung 

angegebene Adresse, benachrichtigen, oder sollte 

das nicht möglich sein, dann auf eine andere Art 

und Weise, die dem Aktionär die Möglichkeit bietet, 

von der Absage schnellstmöglich Kenntnis zu 

nehmen. 

10.  Nach einer positiven Verifizierung der 

Berechtigungen des Aktionärs und eventuell 

erteilten Vollmachten, wird die Gesellschaft dem 

Aktionär oder seinem Bevollmächtigten nicht 

später als innerhalb von 2 Tagen vor dem 

festgelegten Termin der Hauptversammlung eine 

genaue Anweisung schicken, die die Art und Weise 

der Registrierung oder der Verbindung mit der IT-

Plattform oder einer anderen Software, die die 

Teilnahme an der Hauptversammlung mit Hilfe der 

elektronischen Kommunikationsmittel ermöglicht, 

betrifft. 

 

11.  Sollte es Probleme oder Fragen bezüglich der 

Nutzung oder des Funktionierens der Plattform 

geben, kann der Aktionär die technische Hilfe in 

Anspruch nehmen, die am Tag der 

Hauptversammlung bis zu ihrer Beendigung zur 

Verfügung stehen wird, oder sie eventuell an 

folgende Anschrift übermitteln: 

akcjonariat@salamander-windows.com 

12.  Das Risiko im Zusammenhang mit der Verwendung 

elektronischer Kommunikationsmittel zwecks 

Teilnahme an der Hauptversammlung, Äußerung 

und Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung und im Zusammenhang mit 

der falschen oder nichtautorisierten Nutzung der IT-

Plattform liegt ausschließlich beim Aktionär und die 

Gesellschaft trägt diesbezüglich keine 

Verantwortung. 

13.  Gemäß Par. 25 Abs. 3 der Satzung, im Fall der 

Durchführung der Hauptversammlung mit Hilfe der 
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pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

nie zarządza się tajnego głosowania przy 

wyborach oraz nad wnioskami nad odwołaniem 

członków organów Spółki lub likwidatorów, o 

pociągniecie ich do odpowiedzialności jak również 

w sprawach osobowych. 

14.  Obliczanie wyników głosowania może odbywać 

się przy pomocy firmy wykonującej elektroniczną 

obsługę Walnego Zgromadzenia (dalej „firmą 

liczącą głosy”) lub dedykowanego 

oprogramowania służącego do przeliczania 

głosów.  

15.  Podejmowanie uchwał przez Walne 

Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust 3 

powyżej, odbywa się w ten sposób, że projekt 

uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany 

przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, kolejno lub jednocześnie wszystkim 

uczestnikom Walnego Zgromadzenia. Każda osoba 

uprawniona do oddania głosu na Walnym 

Zgromadzeniu, po przeczytaniu mu projektu 

uchwały składa Przewodniczącemu lub 

Wiceprzewodniczącemu Walnego Zgromadzenia 

oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem 

odczytanej uchwały czy  „ przeciw” odczytanej 

uchwały czy też „wstrzymuje się od głosowania”. 

Następnie Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia 

zlicza głosy oddane „za” i ogłasza wynik 

 

 

16.  Spółka niezwłocznie potwierdzi otrzymanie głosu  

oddanego przez akcjonariusza przy wykorzystaniu  

środków komunikacji elektronicznej poprzez 

przesłanie akcjonariuszowi potwierdzenia 

otrzymania głosu w formie elektronicznej 

komunikacji (na przykład: komunikatorów 

tekstowych, komunikatorów zapewniających 

odbiór audiowizualny, wiadomości email, 

wiadomości sms, lub innych) 

17.  Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem 

sytemu umożliwiającego udział w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej powinna być 

prowadzona  w języku polskim, niemieckim lub 

angielskim 

18.  Spółka zapewnia odbiór transmisji obrad Walnego 

Zgromadzenia w tłumaczeniu na język niemiecki, a 

na sali obrad Walnego Zgromadzenia będzie 

obecny tłumacz (język polski - język niemiecki– język 

polski). 

 

§ 3 

Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady 

Nadzorczej i podejmowania uchwał  przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

elektronischen Kommunikationsmittel wird keine 

geheime Abstimmung bei der Wahl und über die 

Anträge auf Abberufung der Mitglieder der Organe 

der Gesellschaft oder die Liquidatoren, über die 

Haftbarmachung und auch in persönlichen 

Angelegenheiten angeordnet. 

14.  Die Berechnung der Ergebnisse der Abstimmung 

kann mit Hilfe der Firma erfolgen, die die 

elektronische Betreuung der Hauptversammlung 

anbietet (nachfolgend „Firma, die die Stimmen 

zählt“) oder einer dedizierten Software, die zur 

Berechnung der Stimmen dient. 

15.  Die Beschlussfassung durch die 

Hauptversammlung bei der Verwendung 

elektronischer Kommunikationsmittel, von den in 

Abs. 3 oben die Rede ist, erfolgt, indem das Projekt 

des schriftlich verfassten Beschlusses durch den 

Vorsitzenden oder den stellvertretenden 

Vorsitzenden der Hauptversammlung über die 

elektronischen Kommunikationsmittel vorgelesen 

wird, jeweils oder gleichzeitig allen Teilnehmern der 

Hauptversammlung. Jede Person, die berechtigt 

ist, eine Stimme während der Hauptversammlung 

abzugeben, soll nach dem Lesen des 

Beschlussentwurfs dem Vorsitzenden oder dem 

stellvertretenden Vorsitzenden der 

Hauptversammlung eine Erklärung abgeben, in der 

sie angibt, ob sie „für“ oder „gegen“ den 

gelesenen Beschluss ist oder ob sie sich „der Stimme 

enthält“. Danach zählt der Vorsitzende oder der 

stellvertretende Vorsitzende der 

Hauptversammlung die „Ja-Stimmen“ und 

verkündet das Ergebnis. 

 

16.  Die Gesellschaft bestätigt umgehend die 

Erhaltung der durch den Aktionär mit Hilfe der 

elektronischen Kommunikationsmittel 

abgegebenen Stimmen durch die Übersendung 

an den Aktionär der Bestätigung über den 

Empfang der Stimme in Form der elektronischen 

Kommunikation (zum Beispiel: Messenger, 

Nachrichtensofortversand, E-Mail-Nachrichten, 

SMS-Nachrichten oder andere) 

17.  Die Korrespondenz mit der Gesellschaft mit Hilfe 

eines Systems, das die Teilnahme an der 

Hauptversammlung unter Verwendung 

elektronischer Kommunikationsmittel ermöglicht, 

soll in polnischer, deutscher oder englischer 

Sprache geführt werden 

18.  Die Gesellschaft sichert den Empfang der 

Übertragung der Hauptversammlung übersetzt in 

deutsche Sprache und in dem Konferenzraum der 

Hauptversammlung wird ein Dolmetscher 

anwesend sein (Polnisch - Deutsch - Polnisch). 

 

§ 3 

Genaue Regeln für die Teilnahme an der Sitzung des 

Aufsichtsrats und Beschlussfassung unter Verwendung 

elektronischer Kommunikationsmittel. 



1. Zgodnie z art. 388 par 1 ust 1 zn.1 i ust 2 k.s.h. oraz 

par 34 ust 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza może 

podejmować uchwały a jej członkowie mogą 

uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy 

wykorzystywaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Szczegółowy 

tryb głosowania w tych przypadkach określa 

Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie z  par 34 ust 2 

Statutu Spółki, powyższe nie ma zastosowania w 

przypadku zarządzenia głosowania tajnego.   

 

 

2. Środki komunikacji elektronicznej obejmują w 

szczególności:  

a. transmisję obrad posiedzenia w czasie 

rzeczywistym,  

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym 

wszystkich uczestniczących w posiedzeniu 

członków Rady Nadzorczej, umożliwiającą im 

wypowiadanie się w toku posiedzenia, 

przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad 

Rady Nadzorczej  

c. wykonywania prawa głosu w toku posiedzenia 

Rady Nadzorczej 

3. Tryb zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz 

podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej odbywa się na 

zasadach określonych w par 13 i 14 Regulaminu 

Rady Nadzorczej Salamander Window & Door 

Systems S.A. z dnia 16 grudnia 2011r.  

 

4. Do posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy par 2 ust 3, 4, 

11, 12,  niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 4 

Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu i 

podejmowania uchwał  przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej 

 

1. Na podstawie art. 371 par 3 ust. 1 w zw. Z art. 406 

zn. 5 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  w 

oparciu o par 38 par 4 Statutu Spółki  i par 5 

Regulaminu Zarządu Salamander Window & Door 

Systems S.A. z dnia 9 maja 2012 r. w posiedzeniu 

Zarządu jak również można uczestniczyć przy 

wykorzystywaniu środków bezpośredniego 

komunikowania się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonych w par 2 ust 

3 niniejszego Regulaminu 

 

2. Środki komunikacji elektronicznej obejmują w 

szczególności:  

a. transmisję obrad posiedzenia w czasie 

rzeczywistym,  

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym 

wszystkich uczestniczących w posiedzeniu 

członków Zarządu Spółki, umożliwiającą im 

1. In Anlehnung an Art. 388 Par. 1 Abs. 1 Zeichen 1 und 

Abs. 2 des Gesetzbuchs der Handelsgesellschaften 

und Par. 34 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft 

kann der Aufsichtsrat Beschlüsse fassen und seine 

Mitglieder können an der Sitzung des Aufsichtsrats 

mit Hilfe der Mittel der direkten Fernkommunikation 

teilnehmen. Die genauen Modalitäten bezüglich 

der Stimmabgabe in diesen Fällen sind in der 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats enthalten. 

Gemäß Par. 34 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung, 

findet die obige Regelung keine Anwendung, falls 

eine geheime Abstimmung angeordnet wird. 

2. Die elektronischen Kommunikationsmittel umfassen 

insbesondere: 

a. Übertragung der Sitzung in Echtzeit, 

b. beidseitige Kommunikation in Echtzeit aller an 

der Sitzung teilnehmenden 

Aufsichtsratsmitglieder, die ihnen ermöglicht, 

sich während der Sitzung zu äußern, obwohl sie 

sich an einem anderen Ort aufhalten als der Ort, 

an dem die Sitzung des Aufsichtsrats 

abgehalten wird 

c. Ausübung des Stimmrechts während der Sitzung 

des Aufsichtsrats 

3. Die Modalitäten der Einberufung der Sitzung des 

Aufsichtsrats und der Beschlussfassung unter 

Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel 

sind in den Par. 13 und 14 der der 

Geschäftsordnung der Aufsichtsrats von 

Salamander Window & Door Systems S.A. vom 16. 

Dezember 2011 enthalten. 

4. Bezüglich der Sitzungen des Aufsichtsrats unter 

Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel 

finden die entsprechenden Vorschriften des Par. 2 

Abs. 3, 4, 11, 12 der vorliegenden Ordnung 

Anwendung. 

 

§ 4 

Genaue Regeln für die Teilnahme an der Sitzung des 

Vorstands und Beschlussfassung unter Verwendung 

elektronischer Kommunikationsmittel 

 

1. Gemäß Art. 371 Par. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 406 Zeichen 

5 Abs. 3 des Gesetzbuchs der 

Handelsgesellschaften und in Anlehnung an Par. 38 

Par. 4 der Gesellschaftssatzung und Par. 5 der 

Geschäftsordnung des Vorstands von Salamander 

Window & Door Systems S.A. vom 9. Mai 2012 kann 

man an der Sitzung des Vorstands auch mit Hilfe der 

Mittel der direkten Fernkommunikation unter 

Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel, 

die in Par. 2 Abs. 3 der vorliegenden Ordnung 

genannt sind, teilnehmen. 

2. Die elektronischen Kommunikationsmittel umfassen 

insbesondere: 

a. Übertragung der Sitzung in Echtzeit, 

 

b. beidseitige Kommunikation in Echtzeit aller an 

der Sitzung der teilnehmenden 

Vorstandsmitglieder, die ihnen ermöglicht, 



wypowiadanie się w toku posiedzenia, 

przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad 

Zarządu Spółki 

 

c. wykonywania prawa głosu w toku posiedzenia 

Zarządu. 

3. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków 

o których mowa w ust 1 powyżej, może zarządzić 

Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności, 

zastępujący go  Członek Zarządu, na wniosek 

innego Członka Zarządu lub bez takiego wniosku, 

jeżeli uzna to za uzasadnione, na zasadach 

przewidzianych w par 5 ust 3 Regulaminu Zarządu 

Spółki. 

4. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego komunikowania się na odległość 

zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu Spółki z podaniem wyników ich 

głosowania. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, przyjmuje 

się że miejscem odbycia posiedzenia i 

sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki. 

 

6. Podejmowanie uchwał przez Zarząd Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w par 2 ust 3 Regulaminu, odbywa 

się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony 

na piśmie jest odczytywany przez Prezesa Zarządu 

lub wskazany przez niego Wiceprezes lub Członek 

Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, kolejno lub jednocześnie wszystkim 

członkom Zarządu Spółki. Każda osoba 

uprawniona do oddania głosu na posiedzeniu 

Zarządu Spółki, po przeczytaniu mu projektu 

uchwały składa prowadzącemu posiedzenie 

Zarządu Spółki oświadczenie czy głosuje „za” 

powzięciem odczytanej uchwały czy  „ przeciw” 

odczytanej uchwały czy też „wstrzymuje się od 

głosowania”. Następnie prowadzący posiedzenie 

Zarządu Spółki zlicza głosy oddane „za”. 

 

 

7. Do posiedzeń Zarządu Spółki przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy par 2 ust 3, 4, 

11, 12 , niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 5 

Wymagania techniczne 

 

1. W celu uczestniczenia w obradach organów Spółki 

przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej należy dysponować: 

a. łączem do sieci publicznej Internet o 

przepustowości minimum 10 Mbps (stała 

przepustowość w czasie korzystania z platform 

 

b. komputerem z możliwością odtwarzania 

dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod 

sich während der Sitzung zu äußern, obwohl 

sie sich an einem anderen Ort aufhalten als 

der Ort, an dem die Sitzung des Vorstands der 

Gesellschaft abgehalten wird 

c. Ausübung des Stimmrechts während der 

Sitzung des Vorstands. 

3. Die Beschlussfassung unter Verwendung der Mittel, 

von den in Abs. 1 oben die Rede ist, kann von dem 

Vorstandsvorsitzenden angeordnet werden, und 

bei seiner Abwesenheit das ihn vertretenden 

Vorstandsmitglied, auf Antrag eines anderen 

Vorstandsmitglieds oder ohne den Antrag, wenn er 

das für begründet findet, zu den im Par. 5 Abs. 3 der 

Geschäftsordnung des Vorstands der Gesellschaft. 

4. Die mit Hilfe der Mittel der direkten 

Fernkommunikation gefassten Beschlüsse werden 

während der nächsten Sitzung des Vorstands der 

Gesellschaft präsentiert, dabei werden die 

Ergebnisse der Abstimmung angegeben. 

5. In dem oben beschriebenen Fall wird 

angenommen, dass der Ort des Abhaltens der 

Sitzung und der Erstellung des Protokolls der Sitz der 

Gesellschaft ist. 

6. Die Beschlussfassung durch den Vorstand der 

Gesellschaft bei der Verwendung elektronischer 

Kommunikationsmittel, von den in Par. 2 Abs. 3 der 

Ordnung die Rede ist, erfolgt, indem das Projekt des 

schriftlich verfassten Beschlusses durch den 

Vorstandsvorsitzenden oder den von ihm 

benannten stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden oder einen 

Vorstandsmitglied über die elektronischen 

Kommunikationsmittel vorgelesen wird, jeweils oder 

gleichzeitig allen Vorstandsmitgliedern. Jede 

Person, die berechtigt ist, eine Stimme während der 

Sitzung des Vorstands der Gesellschaft abzugeben, 

soll nach dem Lesen des Beschlussentwurfs dem 

Vorsitzenden der Sitzung des Vorstands der 

Gesellschaft eine Erklärung abgeben, in der sie 

angibt, ob sie „für“ oder „gegen“ den gelesenen 

Beschluss ist oder ob sie sich „der Stimme enthält“. 

Danach zählt der Vorsitzende der Sitzung des 

Vorstands der Gesellschaft die „Ja-Stimmen“. 

7. Bezüglich der Sitzungen des Vorstands der 

Gesellschaft unter Verwendung elektronischer 

Kommunikationsmittel finden die entsprechenden 

Vorschriften des Par. 2 Abs. 3, 4, 11, 12 der 

vorliegenden Ordnung Anwendung. 

 

§ 5 

Technische Anforderungen 

 

1. Um an den Sitzungen der Organe der Gesellschaft 

mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel 

teilzunehmen, soll man über Folgendes verfügen: 

a. Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit 

von mindestens 10 Mbps (konstante Internet-

Geschwindigkeit während der Nutzung der 

Plattform) 

b. Computer mit der Möglichkeit, Ton und Bild 

wiederzugeben, das mit dem Betriebssystem 



kontrolą systemu operacyjnego Windows z 

zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: 

Firefox (wersja 74.0.1 i nowsza), Chrome 

(wersja 80.0.3987.163 i nowsza)  

2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz 

starsze wersje przeglądarek mogą powodować 

utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację, 

opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.  

 

 

3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest 

niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji 

w sposób znaczący obciążających komputer i 

łącze komunikacyjne wykorzystywane przez 

platformę. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa, postanowienia 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Salamander 

Window & Door Systems S.A. oraz zasady określone 

w Ogłoszeniu. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 

podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. 

Windows arbeitet und auf dem einer der 

folgenden Browser installiert ist: Firefox (Version 

74.0.1 und neuer), Chrome (Version 

80.0.3987.163 und neuer) 

2. Eine kleinere Geschwindigkeit der 

Internetverbindung und ältere Versionen der 

Browser können zu Störungen führen oder die 

Kommunikation verhindern, die Übertragung 

verspäten oder die Abgabe der Stimme 

verhindern. 

3. Für die Zeit der Nutzung der Plattform wird 

angeraten, dass der Nutzer keine anderen 

Applikationen, die den Computer und die durch 

die Plattform genutzte Kommunikationsverbindung 

erheblich belasten, nutzt. 

 

§ 6 

Schlussbestimmungen 

1. In durch das vorliegende Dokument nicht 

geregelten Angelegenheiten finden die allgemein 

geltenden Rechtsvorschriften, Bestimmungen der 

Ordnung der Hauptversammlung von Salamander 

Window & Door Systems S.A. und die in der Anzeige 

festgelegten Regeln. 

2. Die vorliegende Ordnung tritt am Tag der 

Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat in Kraft. 

 


