
Od dłuż sze go cza su trwa ją
dys ku sje na te mat czyn ni ków
ry zy ka zwią za nych ze zdal nym
wal nym zgro ma dze niem, w tym
nad po ten cjal ny mi pro ble ma mi
praw ny mi zwią za ny mi z ta kim
try bem ob ra do wa nia. Mó wi się
rów nież o opóź nie niach, zry wa -
niu łą czy czy też zbęd nych prze -
rwach, któ re mo gą się z te go ty -
tu łu po ja wić w trak cie ob rad.
Ge ne ral nie znacz nie wię cej mó -
wi się złe go niż do bre go. Szko -
da, bo de mo ni zo wa nie na rzę -
dzia, któ re mo gło by zna czą co
uła twić ży cie in we sto rom, nie
tyl ko in dy wi du al nym, jest bez -
za sad ne. W prak ty ce oka zu je się
bo wiem, że mo że dzia łać zna ko -
mi cie, za my ka jąc usta wszyst -
kim scep ty kom i kry ty kom. Nie -
ste ty mi mo to fak ty są ta kie, że
na zdal ne wal ne zgro ma dze nie
ak cjo na riu szy wciąż de cy du ją
się tyl ko nie licz ni. Wśród nich
jest BZ WBK. Sto wa rzy sze nie
kil ka dni te mu wzię ło udział
w ta kim zgro ma dze niu, oczy wi -

ście w try bie zdal nym. Oce -
na prze bie gu WZ? Wra że nia?
Zna ko mi te! Na le ży się du ża po -
chwa ła dla ban ku. 

Od re je stra cji do udzia łu

Pro ces re je stra cji do udzia łu
w zdal nym wal nym zgro ma dze -
niu zo stał bar dzo do kład nie opi -
sa ny przez bank zgod nie z wy -
mo ga mi pra wa już na eta pie
zwo ła nia wal ne go zgro ma -
dzenia. W efek cie sam pro ces
re je stra cji prze biegł spraw nie
i bez więk szych pro ble mów. Po -
nad to do stęp do mo du łu umoż -
li wia jące go zdal ny udział
w WZA, Sto wa rzy sze nie In we -
sto rów In dy wi du al nych otrzy -
ma ło na ty le wcze śnie, aby do -
kład nie się z nim po znać i oswo -
ić, w ce lu póź niej sze go spraw -
ne go uczest nic twa w WZA. Sam
mo duł był pro sty oraz za wie rał
in struk cję ob słu gi. Nie wąt pli -
wie moż na uznać, że pro ces re -
je stra cji i póź niej szy udział

w zdal nym WZA nie po wi nien
spra wiać pro ble mu prze cięt ne -
mu in we sto ro wi gieł do we mu. 

Prze bieg zdal ne go WZ

Po dob nie bar dzo po zy tyw nie
moż na oce nić sam udział SII
w zdal nych ob ra dach. Sys tem
zdal ne go gło so wa nia dzia łał bez
opóź nień, a speł nie nie przez SII
mi ni mal nych wy ma gań sprzę -
to wych i tych zwią za nych z łą -
cza mi spra wi ło, że w trak cie
WZA nie wy stą pi ły za rów no
żad ne prze rwy, jak i nie by ło
żad nych in nych pro ble mów.
Pro ces gło so wa nia prze bie gał
bar dzo spraw nie i szyb ko, po -
dob nie jak pro ces ko mu ni ka cji
z sa lą ob rad. Zdal ny uczest nik
WZA mógł w tym przy pad ku
ob ser wo wać trans mi sję ob rad
i uczest ni czyć w dys ku sji, ale
tyl ko w try bie pi sem nym. Nie -
mniej ta kie roz wią za nie nie sta -
no wi ło prze szko dy, bo ko mu ni -
ka cja pi sem na oka za ła się szyb -

ka i sku tecz na. Py ta nia za da ne
przez SII tra fi ły w od po wied nim
mo men cie do przed sta wi cie la
za rzą du, a ten od niósł się
do wszyst kich po ru szo nych za -
gad nień. Na le ży tak że i tu taj po -
chwa lić spół kę, bo ja kość udzie -
lo nych od po wie dzi, ich pre cy -
zyj ność i szcze gó ło wość by ły
na naj wyż szym po zio mie. 

War to za cząć od ZWZ

Choć BZ WBK nie ma jesz cze
w in dek sie WI G20, to bank po -
wi nien być wzo rem nie tyl ko dla
ma łych i śred nich spół ek, ale
w szcze gól no ści dla naj więk -
szych. Jak się jed nak w ubie -
głym ro ku oka za ło, pod mio ty
z WI G20 nie tyl ko nie za pew ni -
ły ak cjo na riu szom moż li wo ści
udzia łu w ob ra dach w spo sób
zdal ny, to w do dat ku nie któ re
z nich mia ły du ży pro blem
z udzie le niem ja kich kol wiek od -
po wie dzi na py ta nia ak cjo na riu -
szy. Po nad to fak ty są ta kie, że

jed ni tyl ko na rze ka ją i mno żą
po my sły na te mat czyn ni ków
ry zy ka zwią za nych ze zdal nym
WZA (są nie ste ty w więk szo ści),
a in ni na to miast po pro stu dzia -
ła ją wy cho dząc na prze ciw swo -
im ak cjo na riu szom. Oczy wi ście
ry zy ko jest i nie moż na go ba ga -
te li zo wać. Nie mniej w sy tu acji
kie dy spół ka pro fe sjo nal nie
przy go tu je się do zdal ne go
WZA, wy raź nie okre śli pa ra me -
try sprzę to we, a tak że te do ty -
czą ce opro gra mo wa nia i łą cza
po stro nie uczest ni ka, przy dzie -
li lo gi ny i ha sła, do kład nie opi -
sze pro ces re je stra cji, to
przy obec nym sta nie roz wo ju
tech no lo gii prze pro wa dze nie
zdal ne go WZA nie po win no sta -
no wić naj mniej sze go pro ble mu.
Wy star czą chę ci i do bra wo la. 

Nie ste ty, du że spół ki, któ re
w pierw szej ko lej no ści po win ny
błysz czeć przy kła dem – za wo -
dzą. Choć jak już wy żej pod kre -
ślo no, co do za sa dy zdal ne WZA
nie są po zba wio ne czyn ni ków

ry zy ka, to na le ży jed nak pod kre -
ślić, że w przy pad ku zwłasz cza
zwy czaj nych wal nych zgro ma -
dzeń, któ re nie wią żą się z re gu -
ły z sy tu acja mi kon flik to wy mi,
ilość tych ro dza jów ry zy ka sta je
się ogra ni czo na. Stąd też spół ki
gieł do we nie po win ny bać się
zwo ły wa nia zwy czaj nych wal -
nych zgro ma dzeń w ta kiej wła -
śnie for mie i być mo że w ce lu
oswo je nia się z me cha ni zmem
od ta kich WZA po win ny za cząć.
Ry nek i ak cjo na riu sze na pew no
na tym sko rzy sta ją. 

De mo ni zo wa nie na rzę dzia, któ re mo gło by uła twić ży cie in we sto rom, jest bez za sad ne

Piotr Cieślak
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
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Zdal ne WZA? Dla jed nych 
Mo unt Eve rest, dla in nych stan dard
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