eVoting
dla Emitenta

eVoting dla Emitenta
Walne Zgromadzenie to jedno z najważniejszych wydarzeń
w kalendarzu spółki, podczas którego zapadają najważniejsze decyzje
związane z jej rozwojem. Jest także jednym z kluczowych narzędzi
kształtowania relacji z akcjonariuszami.
Spółki, których akcje zarejestrowane są w KDPW, korzystają
już od dawna z aplikacji Walne Zgromadzenia (WZ),
służącej m.in. do otrzymania przez emitenta wykazu
osób uprawnionych do udziału i głosowania podczas WZA.
Aplikacja WZ wzbogacona została o dodatkową funkcjonalność,
umożliwiającą akcjonariuszom zdalne oddawanie głosów,
czyli eVoting.
Aplikacja eVoting oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość
zdalnego głosowania na WZA (w tym głosowania tajnego).
Wśród innych funkcjonalności aplikacji znajdziemy m.in.: możliwość
wglądu do aktualnego porządku obrad i uchwał, zgłaszanie spółce
żądań w zakresie porządku obrad i projektów uchwał, zadawanie pytań
spółce, zarządzanie pełnomocnictwami, zgłaszanie sprzeciwów,
czy dostęp do wyników walnego zgromadzenia.
eVoting jest usługą, która rozwiązuje wszystkie dotychczasowe
niedogodności związane ze stacjonarnym organizowaniem
tego wydarzenia, a szczególnie z ﬁzyczną obecnością
akcjonariuszy podczas WZA.

Bezpieczeństwo
Właścicielem aplikacji eVoting oraz Walne Zgromadzenia
jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
będący instytucją zaufaną infrastruktury rynku kapitałowego.
Oba rozwiązania oparte zostały na technologii blockchain.
KDPW gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych
oraz odpowiedni poziom uwierzytelnienia,
a także identyﬁkacji głosujących.
Aplikacja eVoting została udostępniona rynkowi
30 września 2019 roku. Przed jej uruchomieniem
KDPW przeprowadził liczne testy oraz pilotaż usługi,
które potwierdziły szereg korzyści wynikających
z wykorzystania technologii blockchain dla rozwiązania
eVoting, przede wszystkim w zakresie: bezpieczeństwa,
niezaprzeczalności i integralności danych,
jak również poufności.
Wdrożenie rozwiązania nie wymaga, aby Emitent
aktywnie uczestniczyli w sieci blockchain.

2 kroki i gotowe

Co musi zrobić spółka?
Rejestrując Walne Zgromadzenie w systemie KDPW
(w aplikacji WZ) Emitent wybiera „tryb rozszerzony”
oraz informuje w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia o możliwości
głosowania zdalnego z wykorzystaniem
aplikacji eVoting.

Dzięki aplikacji eVoting, dostępnej na stronie
mojeglosowanie.pl
akcjonariusz może oddać głos z dowolnego miejsca
i w dogodnym dla siebie czasie.
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Wybierając możliwość zdalnego oddawania
głosów za pomocą aplikacji eVoting pamiętaj, że:
∙ Obligatoryjne jest wskazanie adresu email spółki
do kontaktu z uczestnikami WZ.

∙ Istnieje możliwość wskazania, czy w ramach danego WZ

udostępniona zostanie funkcjonalność ustanawiania pełnomocnictw
z wykorzystaniem aplikacji eVoting.

∙ Ustanawianie i odwoływanie pełnomocnictwa w aplikacji

można dokonać do wskazanego w formularzu terminu,
domyślnie jest nim dzień kalendarzowy poprzedzający WZ.

∙ Masz możliwości określenia publicznej dostępności porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że porządek obrad
będzie widoczny w aplikacji dla wszystkich jej użytkowników.

∙ Istnieje możliwość wprowadzenia pełnej informacji
o prawach akcjonariuszy w związku ze zwołanym
Walnym Zgromadzeniem.

∙ W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela,
formularz rejestracji WZ prezentuje wszystkie emisje
zarejestrowane w KDPW.

∙ W przypadku akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela,
spółka ma możliwość wskazania ich całkowitej liczby
oraz późniejszego nadawania uprawnień z tych akcji.

∙ Masz możliwości wskazania adresu URL

do transmisji online z obrad Walnego Zgromadzenia
(np. przez YouTube, MS Teams lub inne).

Kto jest uprawniony do głosowania
w aplikacji eVoting?
Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
Żądając wystawienia imiennego zaświadczenia do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu, uprawniony, który chce wziąć udział
w głosowaniu zdalnym, musi upoważnić podmiot prowadzący
jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia
dodatkowych danych w wykazie uprawnionych,
umożliwiających jego uwierzytelnienie w aplikacji.

Pełnomocnik uprawnionego
W przypadku, gdy uprawniony jest podmiotem niebędącym
osobą ﬁzyczną, w jego imieniu zawsze musi działać pełnomocnik.
Pełnomocnika może ustanowić również osoba ﬁzyczna.
Uprawnienia pełnomocnika ustanowionego poza aplikacją
muszą zostać potwierdzone w aplikacji poprzez załączenie
dokumentów pełnomocnictw.
W przypadku pełnomocnictwa ustanawianego z wykorzystaniem
aplikacji, Emitent informację o ustanowieniu pełnomocnika otrzyma
w ramach dostępnej w aplikacji listy pełnomocnictw.
Informacja ta wyczerpuje obowiązek zawiadomienia Emitenta
o ustanowieniu pełnomocnika. Jako dane wystarczające
do identyﬁkacji uprawnień pełnomocnika, Emitent otrzyma jego
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres poczty elektronicznej,
a także podstawowe informacje o zakresie ustanowionego
pełnomocnictwa.

Kto jest uprawniony do głosowania
w aplikacji eVoting?

Uprawniony z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela
Listę uprawnionych z akcji innych niż zdematerializowane akcje
na okaziciela (w tym również uprawnionych z akcji uprzywilejowanych
co do głosu) w aplikacji może zamieścić Emitent, po zgłoszeniu
przez uprawnionych z tych akcji żądania zamieszczenia ich uprawnień.
Uprawnieni muszą upoważnić Emitenta do zamieszczenia w aplikacji
ich danych umożliwiających uwierzytelnienie, czyli adresu poczty
elektroniczne oraz informacji, czy uprawniony jest osobą ﬁzyczną,
czy podmiotem niebędącym osobą ﬁzyczną.

Uprawniony, który nie zgłosił się do osobistego udziału w walnym
zgromadzeniu
Jeśli uprawniony, który posiada uprawnienia zarejestrowane w aplikacji,
zgłosi się na Walne Zgromadzenie ﬁzycznie w miejscu jego zwołania,
Emitent powinien w aplikacji zarejestrować osobiste uczestnictwo
tego uprawnionego w WZA. W przeciwnym razie, nie uniemożliwi on
temu uprawnionemu podwójnego oddawania głosów
(na miejscu i w aplikacji).

Uwierzytelnienie uprawionych z akcji
innych niż zdematerializowane akcje
na okaziciela

Zwiększenie liczby akcji uprawniających
do głosowania w aplikacji
W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela,
formularz rejestracji WZ w aplikacji prezentuje wszystkie emisje
zarejestrowane w KDPW.
Chcąc umożliwić uprawnionym z akcji innych
niż zdematerializowane akcje na okaziciela, udział
w głosowaniu zdalnym, Emitent musi w formularzu rejestracji WZ
samodzielnie wskazać liczbę tych akcji.
Wskazana przy rejestracji Walnego Zgromadzenia liczba akcji,
może być zmieniana przez Emitenta, w ramach obsługi
tego WZA do dnia Walnego Zgromadzenia.

Uwierzytelnienie uprawionych z akcji
innych niż zdematerializowane akcje
na okaziciela

Wprowadzenie uprawnionego
Wprowadzenie przez Emitenta uprawnień akcjonariusza
do aplikacji eVoting jest możliwe, o ile Emitent posiada
adres poczty elektronicznej tego akcjonariusza,
dedykowany do przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia
w aplikacji.
Dodatkowo, Emitent musi określić w aplikacji
status akcjonariusza, czy jest to osoba ﬁzyczna,
czy podmiot niebędący osobą ﬁzyczną.
Po wprowadzeniu danych akcjonariusza do aplikacji,
uprawniony otrzyma na podany adres poczty elektronicznej
kod autoryzacyjny, który posłuży mu do zarejestrowania
swoich uprawnień w aplikacji.

Jak wziąć udział w zdalnym głosowaniu
w aplikacji eVoting?

Głosowanie odbywa się w aplikacji eVoting
dostępnej pod adresem: https://mojeglosowanie.pl.
Do zalogowania do aplikacji konieczne jest posiadanie
konta dostępowego do systemu KDPW, które można założyć
przy pierwszym uruchamianiu aplikacji.
Akcjonariusz który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym,
składając żądanie wystawienia zaświadczenia, powinien
upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów
wartościowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych
przekazywanym do KDPW, jego adresu poczty elektronicznej
oraz informacji, czy uprawniony jest osobą ﬁzyczną, czy nie.
Informacje te pozwolą na uwierzytelnienie uprawnionego
w aplikacji gwarantując jednocześnie spółce
niezbędny poziom identyﬁkacji uprawnionego.
Takie same informacje musi wskazać emitentowi uprawniony
z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela.

Jak wziąć udział w zdalnym głosowaniu
w aplikacji eVoting?
Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych
(lub na liście wprowadzonej przez Emitenta), otrzyma
na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość
zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny,
z wykorzystaniem którego akcjonariusz będzie mógł
potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji.
W przypadku akcjonariusza – osoby niebędącej osobą ﬁzyczną,
uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego
będzie mógł potwierdzić pełnomocnik akcjonariusza,
podając w aplikacji swoje dane i załączając
dokument pełnomocnictwa.
Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting
jest równoznaczne z umieszczeniem uprawnionego
na liście obecności walnego zgromadzenia.

