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  Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008564, działając na 
podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 4021 ksh oraz § 20 ust. 3 i § 22 Statutu Spółki, zwołuje 
na dzień 19 lipca 2010 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, z następującym porządkiem: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści 
planu połączenia Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 
00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 
(Polimex-Mostostal) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek 
przejmowanych (Plan Połączenia): 

(a) ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC; 

(b) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy 
ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (Naftoremont); 

(c) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (ZRE Kraków); 

(d) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy 
ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000002023 (ZRE Lublin); 

(e) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy 
ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000117914 (EPE-Rybnik); oraz 

(f) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 
przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (ECeRemont); 
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podmioty wymienione w pkt (a)–(f) zwane dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi 

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami 
treści sprawozdania Zarządu ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC sporządzonego dla celów 
połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (Połączenie), a także 
zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści 
opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek 
handlowych (ksh). 

7. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 ksh, w sprawie: 

(a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego 
majątku ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, 
które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC 
innym niż Polimex-Mostostal; 

(b) zgody na Plan Połączenia; oraz 

(c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany 
związane z Połączeniem. 

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 ksh, wyłącznie osoby będące 
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 3 lipca 2010 r. 
(dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ), pod warunkiem, iż w okresie od ogłoszenia o 
zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. 5 lipca  
2010 r., przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych 
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie ustalona na podstawie 
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
(Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w do wglądu Akcjonariuszy 
w dniach 14, 15 i 16 lipca 2010 r., w godz. od 700 do 1500, w Sekretariacie Spółki w 
biurze przy ul. Przemysłowej 30 w Warszawie. 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
Żądanie sporządzone w formie pisemnej i opatrzone podpisem akcjonariusza lub osoby 
uprawnionej do jego reprezentacji powinno zostać przesłane w formacie „pdf” na adres 
sekretariat@energomontaz.com.pl lub wysłane faksem na nr (48) 22 583 60 02. 
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 
akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu. 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad walnego zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki nie później niż na 
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia  
28 czerwca 2010 r. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej, na adres: 
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA, 00-450 Warszawa ul. Przemysłowa 30 lub w postaci 
elektronicznej na adres: sekretariat@energomontaz.com.pl. 

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. 

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed 
wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 1 lipca 2010 r., 
ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 
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Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które 
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego 
zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. 
Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki na piśmie, na adres: 
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA, 00-450 Warszawa ul. Przemysłowa 30 lub w formie 
elektronicznej na adres: sekretariat@energomontaz.com.pl. 

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: 
www.energomontaz.com.pl 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy ma 
prawo do zgłaszania projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad. 

Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
przez pełnomocnika 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w 
których są wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 
Pełnomocnik może: 

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, 
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji 

każdego akcjonariusza. 

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z 
akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: 
sekretariat@energomontaz.com.pl.  
 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w 
formacie „pdf”: 

 - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako 
mocodawcy, 

 - w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną - kopię odpisu z właściwego 
rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. 

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania 
przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 
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 - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, 

 - w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub 
kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do 
potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym 
dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z  
art. 4023 § 1 pkt 5 ksh, udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: 
www.energomontaz.com.pl. 

Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej 

 Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony, od dnia zwołania NWZ, 
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.energomontaz.com.pl w zakładce 
Relacje inwestorskie/Akcjonariat/Walne Zgromadzenia oraz w Dziale Organizacyjnym i 
Obsługi Systemu ESPI w siedzibie Spółki, IV piętro pok. 517, w godzinach od 8:00  
do 15:00. 

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione pod 
adresem www.energomontaz.com.pl . 


