
 
 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W ZGROMADZENIU INWESTORÓW PRZY 

WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (TZW. TRYB „ZDALNY”) 
 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z informacją umieszczoną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów funduszu 

inwestycyjnego pod nazwą AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) i mając na uwadze nowo wprowadzone obostrzenia związane 

z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 udział w Zgromadzeniu Inwestorów może 
odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję, która pozwoli Państwu na niezakłócony udział 
w Zgromadzeniu Inwestorów w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 11:00. Z powodu konieczności 

przeprowadzenie weryfikacji tożsamości prosimy o połączenie się około 15 minut przed godziną 
spotkania. 

1. Logowanie do systemu audio-wideo i weryfikacja tożsamości 

Każdy Uczestnik, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów w trybie zdalnym (czyli przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej 
swój indywidualny kod autoryzacyjny oraz odnośnik (adres strony internetowej) do 

systemu audio-wideo, za pomocą którego odbywać się będzie komunikacja podczas Zgromadzenia 
Inwestorów. Powyższe dane otrzyma również pełnomocnik Uczestnika, który został wskazany 
w formularzu zgłoszenia lub w odrębnym dokumencie, o ile podano jego adres poczty elektronicznej. 

Po kliknięciu w odnośnik (link) zostaną Państwo przekierowani do aplikacji Microsoft 

Teams. Możliwy jest dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnej, aplikacji komputerowej lub poprzez 
stronę internetową. 
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Prosimy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie odbioru dźwięku. Na powyższym zrzucie ekranu 
znajduje się przykładowa konfiguracja. Wybór urządzenia, które powino odtwarzać dźwięk możliwy 
jest po kliknięciu w poniższą ikonę ustawień: 

 (pod nagłówkiem „Dźwięk z komputera”) 

lub 

 (na dole prawego prostokąta, w menu kamery internetowej). 

W przypadku dostępu przez przeglądarkę internetową (np. Edge, Chrome, Opera) po otwarciu strony 
systemu audio-wideo może wyświetlić się Państwu następujący komunikat: 

 

Jeśli chcą Państwo korzystać z aplikacji komputerowej i mają Państwo zainstalowany program 

Microsoft Teams, to należy kliknąć w przycisk „Otwórz Microsoft Teams”. Jeżeli preferują Państwo 

skorzystanie z przeglądarki internetowej (bez konieczności ściągania i instalowania aplikacji) należy 
kliknąć w przycisk „Anuluj”, a następnie wybrać środkowy odnośnik opisany „Kontynuuj w tej 
przeglądarce”: 
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Należy udzielić uprawnień do korzystania z mikrofonu i kamery internetowej (zezwolenie nie oznacza, 

że urządzenia te zostaną autoamtycznie włączone przez aplikację – to Państwo zachowują możliwość 
sterowania dostępem). 

Aplikacja Teams wyświetli następujący nagłówek: 

 

W wyskakującym okienku przeglądarki powinni Państwo wybrać opcję „zezwalaj”, „udostępnij”, 
„pozwól” lub analogiczną, w zależności od przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. 

 

Następnie pojawi się w Państwa przeglądarce ekran logowania: 



 

 
-- 4 -- 

 

 

W polu „wpisz nazwę” należy wpisać identyfikator, który będzie widoczny na liście 
uczestników (dostępnej dla wszystkich biorących udział w Zgromadzeniu Inwestorów). W przypadku 

podania imienia i nazwiska wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie tej informacji pozostałym 
uczestnikom Zgromadzenia i organizatorom. 

Prosimy nie wpisywać w tym polu Indywidualnego kodu autoryzacyjnego. Ten kod 
powinien pozostać do Państwa wyłącznej wiedzy i nie powinien być udostępniany nigdzie 

poza wskazanym miejscem w formularzu głosowania. Kod zostanie wysłany w odrębnej 
wiadomości i będzie konieczny dla autoryzacji w trakcie głosowań. 

Rekomendujemy wyciszenie mikrofonu i nie włączanie kamery przed pierwszym zalogowaniem do 
systemu. Po ustawieniu należy kliknąć przycisk „Dołącz teraz”. 
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Niezależnie od formy logowania do systemu audio-wideo (przeglądarka, aplikacja, aplikacja mobilna) 
otrzymają Państwo komunikat o oczekiwaniu na zezwolenie na dołączenie: 

 

W tym momencie prosimy Państwa o cierpliwość i nieprzeładowywanie okna przeglądarki, ponieważ 

pracownicy Towarzystwa przeprowadzają indywidualną weryfikację tożsamości Uczestników przed 
dołączeniem Państwa do Zgromadzenia. Z uwagi na liczbę osób biorących udział w Zgromadzeniu 
procedura ta może potrwać nawet kilanaście minut. 

Po wstępnym zaakceptowaniu wejścia do systemu operator przypisze Państwa do indywidualnego 

pokoju weryfikacyjnego, gdzie pracownik Towarzystwa przeprowadzi procedurę weryfikacji 
tożsamości. W oknie systemu zobaczą Państwo następujący pasek informacyjny. Prosimy o odczekanie 
10 sekund na przeniesienie do pokoju. 

 

Wkrótce dołączy do Państwa pracownik Towarzystwa, który wyświetli się w oknie rozmowy i na liście 
osób (tutaj: Tomasz Malinowski – pracownik TFI): 
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Pracownik Towarzystwa przedstawi się i poprosi Państwa o włączenie kamery 
internetowej i pokazanie do kamery dowodu osobistego lub innego dokumentu 

tożsamości, który został wskazany w formularzu zgłoszenia (dla Uczestnika lub 
pełnomocnika). W przypadku braku kamery internetowej pracownik dokonujący weryfikacji zada 

Państwu kilka wybranych pytań dotyczących Uczestnika (lub pełnomcnika), aby dokonać należytej 

identyfikacji Uczestnika. Rekomendujemy jednak skorzystanie z opcji weryfikacji wideo, gdyż znacznie 
przyspieszy to całą procedurę. 

Weryfikacja dokonywana jest w trybie rzeczywistym, a ani obraz, ani dźwięk nie jest w 
żaden sposób rejestrowany podczas procedury weryfikacji tożsamości. 

Analogicznie, po zakończeniu weryfikacji zostaną Państwo przełączeni do pokoju głównego 
Zgromadzenia. 

 

Po przeniesieniu do pokoju głównego zobaczą Państwo ekran powitalny prezentacji ze Zgromadzenia 
Inwestorów. 

2. Udział w głosowaniu 

Głosowanie zarządzane jest przez Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów i odbywa się za 
pomocą interaktywnego formularza. Link do formularza zostanie udostępniony w oknie konwersacji w 

systemie audio-wideo bezpośrednio przed każdym głosowaniem. Na każde głosowanie zostanie 
przeznaczony czas co najmniej 10 minut, aby każdy z Uczestników mógł swobodnie i bez pośpiechu 
oddać swój głos. W razie potrzeby czas ten może zostać wydłużony. 

Informacja o udostępnieniu odnośnika zostanie przekazana również ustnie, wraz z ponowieniem 

instrukcji, gdzie Uczestnik może go odnaleźć. Aby przejść do okna konwersacji (komunikatów 
tekstowych) należy kliknąć ikonę „Pokaż konwersację”. 

 (ikony od lewej: lista uczestników ZI, pokaż konwersację, podniesienie ręki) 

Po kliknięciu w odnośnik w przeglądarce otworzy się Państwu okno z formularzem do głosowania, 
w którym należy uzupełnić następujące pola: 

A. Imię Uczestnika (pełnomocnik również proszony jest o wpisanie imienia Uczestnika, w 
którego imieniu działa) lub firma (bez oznaczenia formy prawnej) 

B. Nazwisko Uczestnika (pełnomocnik również proszony jest o wpisanie nazwiska Uczestnika, 
w którego imieniu działa) 

C. Adres e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie oddania głosu lub komunikat 
o błędzie 

D. Indywidualny kod autoryzacyjny 

Co ważne, brak lub nieprawidłowe wpisanie Indywidualnego kodu autoryzacyjnego 
sprawi, że oddanie głosu będzie niemożliwe. 
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Po wpisaniu danych i kliknięciiu w przycisk „Dalej” zostaną Państwo przekierowani do kolejnego 
ekranu, gdzie będzie możliwe oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymanie się” od głosowania w 
przedmiocie konkretnej uchwały. 

Aby oddać głos należy potwierdzić wypełnienie formularza przez naciśnięcie kolejnego przycisku pod 
treścią uchwały i opcjami głosowania. 

Na wpisany wcześniej adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie głosowania, w którym będzie 

wskazana uchwała, liczba certyfikatów inwestycyjnych (liczba głosów) i sposób głosowania. 
W przypadku błędnych danych otrzymają Państwo powiadomienie o błędzie, a głos nie zostanie 
zapisany w rejestrze. 

3. Udział w sesji pytań i odpowiedzi 

Przed niektórymi głosowaniami i pod koniec Zgromadzenia Inwestorów przewidziana jest sesja pytań 

i odpowiedzi, podczas której będą mogli Państwo zadać pytanie. Na część pytań, głównie 
o charakterze ogólnym, odpowiedź zostanie udzielona ustnie podczas Zgromadzenia Inwestorów. 

Pozostałe pytania zostaną odnotowane, a odpowiedzi zostaną przekazane na piśmie, w formie 

załącznika do protokołu ze Zgromadzenia Inwestorów lub jako odrębny dokument, który zostanie 
opublikowany na stronie internetowej Funduszu w sekcji dla Uczestników. 

Przed sesją pytań i odpowiedzi zostaną powtórzone instrukcje dotyczące sposobu jej przeprowadzenia. 

Uczestnik, który będzie chciał zadać pytanie proszony jest o wirtualne podniesienie dłoni za pomocą 
ikony z symbolem ręki: 

 

Następnie, gdy nadejdzie kolej Uczestnika, operator systemu umożliwi aktywowanie mikrofonu 

i wypowiedź, która będzie słyszana przez wszystkich obecnych. Aktywowanie mikrofonu musi nastąpić 
osobiście przez Uczestnika za pomocą ikony z symbolem mikrofonu: 

 

 
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Towarzystwa. 

 

Z poważaniem 
Zespół AgioFunds TFI 


