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Bank Millennium S.A.        
           3 marca 2017 r. 

 
 
 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM S.A. 

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

BANKU MILLENNIUM S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 R. 

 
 
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 31 marca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
(„Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem  
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. 
 
 
Porządek obrad 

 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Informacja o sposobie głosowania. 
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
7. Podjęcie uchwał w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia za rok obrotowy 2016:  

a) sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku (uchwała nr 2);  
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego: 

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,  
- raport z oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania, 
- ocenę stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych 

przez KNF oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących 
stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”,  

- raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank działalności sponsoringowej, 
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, 

- sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej 
Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, jak również wniosku 
Zarządu dotyczącego podziału zysku, 

- zwięzłą ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu 
zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego; 

oraz oceny polityki wynagradzania w Banku  (uchwała nr 3); 
c) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Banku (uchwała nr 4). 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 (uchwała nr 5). 
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2016 (uchwały od nr 6 do nr 24). 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25). 
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (uchwała nr 26). 
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
 
Projektowane zmiany Statutu 
 
Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu: 
 
 
(A) Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Banku: 
 

„§ 5 
1. Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych: 

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu 
oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 

2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 
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3) udzielanie kredytów, 
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 
7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów 

odrębnej ustawy, 
8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 
9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 

10) terminowe operacje finansowe, 
11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 
12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 
13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 
14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 
15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 
16)  pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 
17)  wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, 
18)  wykonywanie czynności banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach. 

2. Działalność Banku obejmuje także wykonywanie następujących czynności, innych niż wymienione w 
ust. 1, tj.: 
1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, realizowanie przedsięwzięć gospodarczych 
wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, 

2) organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,  
3) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 
4) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, 
5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, 

zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 
7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,  
8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 
9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu, 

10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
11) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z 

wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w 
czynnościach, których jest stroną,  

12) świadczenie usług pośrednictwa, w tym usług agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji 
finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi 
leasingowe oraz innych banków, 

13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, 
obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich, 

14) czynności, do których wykonywania Bank uprawniony jest na podstawie przepisów odrębnych 
ustaw: 

    a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy 
inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych, 

    b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 
    c/ prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, 

15) świadczenie usług finansowych związanych z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami 
finansowymi i papierami wartościowymi i ich przechowywaniem, 

16) pośrednictwo w obrocie udziałami w spółkach prawa handlowego,  
17) administrowanie funduszami na zlecenie, 
18) nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, 
19) prowadzenie na zlecenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków 

funduszu emerytalnego, 
20) pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami, 
21) wykonywanie czynności powierniczych, 
22) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych nie 

stanowiących papierów wartościowych, 
23) świadczenie usług underwritingowych, 
24) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jednostek, o których mowa w ust. 5, 
25) prowadzenie  działalności  maklerskiej,  w  zakresie  dopuszczalnym  odrębnymi przepisami, 
26) świadczenie  niestanowiących  działalności  maklerskiej  usług  doradztwa inwestycyjnego, w 

zakresie nie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.  
3. Bank może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem      

pierwszeństwa. 
4. Bank może wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działalności banków zlecających. 
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5. Bank może działać w ramach grupy z jednostkami powiązanymi z Bankiem (w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości) i współpracować z nimi, wykonując na ich rzecz wyspecjalizowane usługi. 

6. Bank może wykonywać czynności określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
związane: 
a/ ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie 

praw do świadczeń wychowawczych i załączników do takich wniosków, 
b/ z przekazywaniem na wniosek klienta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych 

do uwierzytelnienia, pozwalających na założenie konta w systemie teleinformatycznym 
udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”. 

 
 
 
(B) Proponowane zmiany § 5 Statutu Banku: 
 
a) nadanie punktowi 11) w ust. 2 brzmienia: 

 
"11) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów o usługach zaufania,"; 
 

b) po punkcie 26) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkty 27 i 28 w brzmieniu: 
 
"27) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, 
informacji na temat kontraktu pochodnego zawartego przez kontrahenta z Bankiem, 
"28) potwierdzanie danych przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej systemu 
teleinformatycznego Banku, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego."; 
 

c) w ust. 6 po wyrazach „Bank może” stawia się dwukropek, dalszą treść oznacza jako punkt 1), kropkę 
na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje po nim punkt 2) w brzmieniu: 
 
"2) wykonywać czynności związane z potwierdzaniem profilu zaufanego ePUAP, stosownie do 

przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".  

 
 
(C) Brzmienie § 5 Statutu Banku po proponowanej zmianie: 
 
 

„§ 5 
1. Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych: 

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu 
oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 

2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 
3) udzielanie kredytów, 
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 
7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów 

odrębnej ustawy, 
8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 
9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 
10) terminowe operacje finansowe, 
11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 
12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 
13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 
14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 
15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 
16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 
17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, 
18) wykonywanie czynności banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach. 

2. Działalność Banku obejmuje także wykonywanie następujących czynności, innych niż wymienione w 
ust. 1, tj.: 
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1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, realizowanie przedsięwzięć gospodarczych 
wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, 

2) organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,  
3) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 
4) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, 
5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, 

zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 
7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,  
8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 
9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu, 
10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
11) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów o usługach zaufania,  
12) świadczenie usług pośrednictwa, w tym usług agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji 

finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi 
leasingowe oraz innych banków, 

13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, 
obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich, 

14) czynności, do których wykonywania Bank uprawniony jest na podstawie przepisów odrębnych 
ustaw: 
a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy 

inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych, 
b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 
c/ prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, 

15) świadczenie usług finansowych związanych z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami 
finansowymi i papierami wartościowymi i ich przechowywaniem, 

16) pośrednictwo w obrocie udziałami w spółkach prawa handlowego,  
17) administrowanie funduszami na zlecenie, 
18) nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, 
19) prowadzenie na zlecenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków 

funduszu emerytalnego, 
20) pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami, 
21) wykonywanie czynności powierniczych, 
22) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych nie 

stanowiących papierów wartościowych, 
23) świadczenie usług underwritingowych, 
24) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jednostek, o których mowa w ust. 5, 
25) prowadzenie  działalności  maklerskiej,  w  zakresie  dopuszczalnym  odrębnymi przepisami, 
26) świadczenie  niestanowiących  działalności  maklerskiej  usług  doradztwa inwestycyjnego, w 

zakresie nie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, 
27) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i 
repozytoriów transakcji, informacji na temat kontraktu pochodnego zawartego przez 
kontrahenta z Bankiem, 

28) potwierdzanie danych przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej systemu 
teleinformatycznego Banku, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego. 

3. Bank może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem      
pierwszeństwa. 

4. Bank może wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działalności banków zlecających. 
5. Bank może działać w ramach grupy z jednostkami powiązanymi z Bankiem (w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości) i współpracować z nimi, wykonując na ich rzecz wyspecjalizowane usługi. 
6. Bank może: 

1) wykonywać czynności określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, związane: 
a/ ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o 

ustalenie praw do świadczeń wychowawczych i załączników do takich wniosków, 
b/ z przekazywaniem na wniosek klienta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych 

niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalających na założenie konta w systemie 
teleinformatycznym udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

2) wykonywać czynności związane z potwierdzaniem profilu zaufanego ePUAP, stosownie do 

przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".  

 



5 
 

Informacja dla akcjonariuszy 
 
 
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
 
Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406, art. 
406

1
 oraz art. 406

2
 KSH: 

 
(i) Osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj.  

w dniu 15 marca 2017 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej 
„Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek 
papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia  
3 marca 2017 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 16 marca 2017 r., 

(ii) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli 
są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji, 

(iii) osoby posiadające akcje na okaziciela mające postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną 
złożone w Banku nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego 
dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, 
w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub 
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu 
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed 
upływem Dnia Rejestracji, 

(iv) osoby posiadające imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego 
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku zgłoszone w okresie od dnia ogłoszenia o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 3 marca 2017 r., do pierwszego dnia powszedniego po 
Dniu Rejestracji, tj. dnia 16 marca 2017 r. oraz 

(v) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt (i) powyżej, którzy udokumentowali 
uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. 

 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez 
Zarząd i wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,  
w godzinach od 9:00 do 16:30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w 
dniach od 28 do 30 marca 2017 r. Akcjonariusz Banku może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz 
może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wza@bankmillennium.pl 
 
 
 
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Banku są uprawnieni do: 
 

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 marca 2017 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub 
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl, 

(ii) zgłoszenia do Banku przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad.  

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
 
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu 
 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być 
sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w 
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formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej należy zawiadomić Bank za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wza@bankmillennium.pl. 
 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik): 
 

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

(ii) 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). 
 

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zastrzega się 
prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 
 

(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, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
akcjonariusza; albo 

(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 upoważnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

 
W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo żądania od pełnomocnika okazania przy 
sporządzaniu listy obecności: 
 

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo 

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność 
z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

 
Formularze, o których mowa w art. 402

3
 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające  na wykonywanie prawa głosu 

przez pełnomocnika, są  udostępnione na stronie internetowej https://www.bankmillennium.pl/o-
banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy. Bank nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na 
powyższym formularzu. 
 
Jednocześnie informuje się, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z 
instrukcją do głosowania, Bank nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawa głosu 
zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, informuje się, iż 
instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 
 
Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie 
Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną. 
 
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia 
 
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, 
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje 
się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Banku 
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy oraz w siedzibie Banku pod 
adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:30. 
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Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu 
 
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i 
pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad 
Walnego Zgromadzenia. 
 
Pozostałe informacje 
 
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie Banku 
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy. 
 
Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się 
przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym, prosi akcjonariuszy 
Banku o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Walnym Zgromadzeniem, prosimy o kontakt  
z Bankiem pod adresem e-mail wza@bankmillennium.pl. 
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