Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NORTH COAST S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 139 648
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Za
Uchwała
w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §
10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Za
Uchwała
w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na
które składa się:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumę 103.816.828,10 zł.
3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zamykający się zyskiem
netto w kwocie 810.565,58 zł.
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2012r. do
31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 810.565,58 zł.
5) Rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych
netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na sumę 218.993,37 zł.
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Za
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
North Coast w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North
Coast za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Za
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
North Coast za rok obrotowy 2012, na które składa się:
1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r.,
które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 123.556 tys. zł.
3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012r. do
31.12.2012r. zamykające się zyskiem netto przypadającą akcjonariuszom jednostki
dominującej w kwocie 634 tys. zł.
4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012r. do
31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.655 tys. zł.
5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŜnych, wykazujące zwiększenie stanu
środków pienięŜnych netto za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na sumę 169 tys. PLN.
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Za
Uchwała
w sprawie podziału zysku za rok 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10
ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Przeznacza się zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres obrotowy od 01.01.2012r. do
31.12.2012r. w kwocie 810.565,58 zł w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Za
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki NORTH COAST S.A.
za rok 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu Spółki:
- Silvano Fiocco,
- Giorgio Pezzolato,
w 2012 roku.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Za
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki NORTH
COAST S.A. za rok 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej Spółki:
- Jana Czaję,
- Vincenzo Colalillo,
- Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską,
- Roberta Skłodowskiego,
- Ewę Sygitowicz
w 2012 roku.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
Za
Uchwała
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki NORTH COAST S.A.
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Pruszkowie
§1
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń NORTH COAST
Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”).
2. Regulamin ma zastosowanie zarówno do Zwyczajnych jak i Nadzwyczajnych Walnych
Zgromadzeń.
§2
Obrady Walnych Zgromadzeń Spółki („Zgromadzenie”), odbywają się zgodnie z przepisami:
Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
§3
1. Na Zgromadzeniu, o ile to moŜliwe, powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i
Zarządu Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w
zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać
uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
§4
Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie
nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
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Zarząd.
§5
1. Niezwłocznie po otwarciu obrad, osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia, zarządza i
przeprowadza wybór Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia, powstrzymując
się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych.
2. KaŜdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego
Zgromadzenia, jak równieŜ zgłosić po jednej kandydaturze na to stanowisko. Zgłoszony
kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złoŜeniu ustnego oświadczenia, Ŝe
kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza osoba, która otworzyła obrady
Zgromadzenia.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Osoba, która otworzyła
obrady Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego
wynik.
4. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego naleŜy w szczególności:
a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem przebieg obrad Zgromadzenia, z
poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
b) przeciwdziałanie naduŜywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia
i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi Zgromadzenia. W razie sprzeciwu od decyzji o
odebraniu głosu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia, które rozstrzyga sprawę przez
głosowanie;
d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
e) ogłaszanie wyników głosowania;
f) stwierdzanie podjęcia, bądź nie podjęcia, poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie;
g) podjęcie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu, bądź miejscu, bez konieczności
dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie; w razie sprzeciwu od tej decyzji – poddaje się
ją pod głosowanie;
h) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, z
zastrzeŜeniem, Ŝe przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom
wykonywania ich praw;
i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący moŜe korzystać z pomocy notariusza, prawników oraz innych doradców
obecnych na Zgromadzeniu.
6. Przewodniczący nie powinien bez waŜnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji,
nie moŜe teŜ bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.
§6
1. Przewodniczący, niezwłocznie po wyborze, sporządza i podpisuje listę obecności
uczestników Zgromadzenia.
2. Lista obecności uczestników Zgromadzenia zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko lub firmę i siedzibę akcjonariusza;
b) w przypadku reprezentowania akcjonariusza przez przedstawiciela / pełnomocnika, imię i
nazwisko tej osoby oraz podstawa prawna umocowania do działania w imieniu akcjonariusza;
c) ilość akcji, którą reprezentuje dany uczestnik Zgromadzenia;
d) ilość głosów, którą reprezentuje uczestnik Zgromadzenia;
e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności.
3. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostanie udostępniona
uczestnikom Zgromadzenia na cały czas trwania obrad.
§7
1. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na tym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną, złoŜoną co
najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
2. KaŜdy akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu ma prawo kandydować na członka
Komisji. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący.
3. JeŜeli zgłoszono tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, a Ŝaden z
obecnych akcjonariuszy nie sprzeciwił się, aby oni byli członkami Komisji Skrutacyjnej,
zgłoszeni kandydaci zostaną członkami Komisji Skrutacyjnej bez konieczności
przeprowadzania formalnego głosowania.
4. JeŜeli zgłoszono tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, lecz wskutek
wniesienia sprzeciwu przeprowadzenie głosowania jest niezbędne, wyboru dokonuje się
głosując blokowo, tzn. łącznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez Zgromadzenia
proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów.
5. JeŜeli zgłoszono więcej niŜ trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej,
wówczas dokonują wyboru głosując indywidualnie na kaŜdego z kandydatów. Członkami
Komisji Skrutacyjnej zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a przy
równej liczbie głosów zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie.
6. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
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a) sporządzenie listy obecności uczestników Zgromadzenia;
b) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań;
c) liczenie głosów oddanych w poszczególnych głosowaniach;
d) informowanie Przewodniczącego o wynikach głosowania.
8. Protokoły zawierające wyniki kaŜdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu
głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
§8
1. Po sporządzeniu listy obecności i stwierdzeniu, Ŝe Zgromadzenia jest zdolne do
podejmowania uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia zapozna uczestników Zgromadzenia z
porządkiem obrad i podda pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad Zgromadzenia
w danym dniu.
2. Z zastrzeŜeniem postanowień ust. 5 poniŜej, w sprawie porządku obrad w danym
dniu, Zgromadzenie moŜe podjąć uchwałę o:
a) skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
b) zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. JeŜeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany podczas Zgromadzenia, a Ŝaden
z akcjonariusz uczestniczących w Zgromadzeniu nie podniósł sprzeciwu, moŜliwe
jest rozszerzenie porządku obrad o nowe sprawy.
4. JeŜeli Zgromadzenie obraduje bez formalnego zwołania, kaŜdy z obecnych akcjonariuszy
moŜe sprzeciwić się postawieniu poszczególnych spraw na porządku obrad, powołując się na
swoje prawo do ich uprzedniego spokojnego rozwaŜenia.
5. Zgromadzenie nie moŜe podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu
rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
moŜe zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe
powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
§9
1. Przewodniczący moŜe zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem
imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli
reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza.
2. KaŜdy uczestnik Zgromadzenia moŜe zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym
porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
3. Przewodniczący Zgromadzenia moŜe udzielić głosu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej i Prezesowi Zarządu Spółki poza kolejnością.
4. KaŜdy akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzenia moŜe zgłosić wniosek w sprawie
formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za
wnioski w sprawach formalnych uwaŜa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania,
a w szczególności co do:
a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
b) ograniczenia czasu przemówień,
c) sposobu prowadzenia obrad,
d) zarządzenia krótkiej przerwy w obradach,
e) kolejności głosowania wniosków,
f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
5. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga Przewodniczący, a w razie
sprzeciwu co do jego decyzji rozstrzyga głosowanie.
6. Głosowanie nad sprawami formalnymi lub porządkowymi moŜe dotyczyć tylko
kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie
w tym trybie uchwał, które mogą wpłynąć na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
§ 10
1. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów waŜnie oddanych,
o ile przepisy prawa bądź postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Za kaŜdym razem, gdy przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej
uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania
oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący o tym poinformuje.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący poda ilość głosów oddanych
za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie
stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec powziętej uchwały zapewnia się moŜliwość
zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§ 11
1. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne.
2. Głosowanie tajne jest obligatoryjne, jeŜeli przepisy prawa tak stanowią.
3. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na Ŝądanie choćby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
4. Jeśli Przewodniczący jest akcjonariuszem uprawnionym do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
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w przypadku uchwał, co do których przepisy nie przewidują obowiązku głosowania tajnego,
zarządzenie przez Przewodniczącego głosowania tajnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
przez niego jako akcjonariusza wniosku o głosowanie tajne.
§ 12
1. KaŜdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, w porządku którego
przewidziane jest odwołanie członków Rady Nadzorczej, ma prawo zgłosić wniosek
o odwołanie jednego lub kilku członków Rady. Głosowanie nad odwołaniem kaŜdego z
członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. KaŜdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, w porządku którego
przewidziany jest wybór członków Rady Nadzorczej, ma prawo zgłosić jednego
lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Niniejsze postanowienie nie
uchybia uprawnieniom akcjonariuszy wynikającym z przepisów prawa.
3. Zgłoszenie kandydatury członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza przed
terminem Zgromadzenia powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko
kandydata, jego krótki Ŝyciorys oraz uzasadnienie kandydatury.
4. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed wyborem powinni złoŜyć
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na kandydowanie. Oświadczenie moŜe być
złoŜone na piśmie lub ustnie do protokołu. Brak wyraŜenia zgody skutkuje
wykreśleniem z listy kandydatów.
5. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący.
6. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego, Ŝe nie ma kolejnych kandydatów na
członków Rady Nadzorczej, lista kandydatów zostaje zamknięta.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych
zgłoszonych kandydatów.
8. Dla waŜności wyboru danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne
jest uzyskanie przez niego względnej większości głosów waŜnie oddanych.
9. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów.
10. JeŜeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje
to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej,
Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo
uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali
jednakową liczbę głosów.
11. JeŜeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada
liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie moŜe odbywać się:
a) systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba Ŝe
został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu,
głosowanie odbywa się nad kaŜdą kandydaturą oddzielnie;
b) w formie uchwał dotyczących powołania poszczególnych kandydatów na
członków Rady Nadzorczej.
§ 13
1. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną piątą część kapitału
zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej powinien być przeprowadzony przez
najbliŜsze Zgromadzenie w drodze głosowania odrębnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału
ogólnej liczby reprezentowanych akcji, przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą
utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak
udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy,
utworzoną zgodnie z ust. 2 powyŜej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą
akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej,
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 14
Z uwzględnieniem postanowień § 5 ust.4 pkt h, Zgromadzenie moŜe zarządzać przerwy w
obradach (odraczać obrady) większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą
trwać dłuŜej niŜ trzydzieści dni.
§ 15
1. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich niewaŜności.
2. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów.
§ 16
1. Nie istnieje moŜliwość uczestniczenia na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Nie istnieje moŜliwość wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą
korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ 17
1. Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
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chyba Ŝe co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
5. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, mocodawca powinien
zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złoŜone Spółce w terminie
umoŜliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak
niŜ w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie.
6. Zawiadomienie moŜe mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w
formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Spółki, tj. ul. 3 Maja 8, 05-800
Pruszków. Termin na złoŜenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie
zawiadomienie dojdzie do Zarządu, nie jest wystarczające nadanie w tym terminie
zawiadomienia w placówce pocztowej.
7. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres sekretariat@northcoast.com.pl. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia
moŜe wskazywać inny adres poczty elektronicznej do przesyłania zawiadomień.
8. Szczegółową treść zawiadomienia określa ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia.
§ 18
Zarząd Spółki zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.
§ 19
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§ 20
Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem lub
przepisami prawa, rozstrzygają akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu w
drodze głosowania.
§ 21
Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwały o jego przyjęciu i obowiązuje od następnego Zgromadzenia.
§2
Przyjęty Regulamin Walnych Zgromadzeń wchodzi w Ŝycie z chwilą powzięcia przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o jego przyjęciu i obowiązuje od następnego
Walnego Zgromadzenia.
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