
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. na dzień 
06.12.2010 r. 
 
Zarząd Emitenta E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży (zwanej dalej „Spółką”), wpisanej do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062, zwołuje 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 06.12.2010 r., na godz. 12:00, w 
lokalu położonym w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, I p., sala konf. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego, 
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji 

zamkniętej oraz w sprawie zmiany Statutu i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie 
akcji Spółki serii D do obrotu na rynku NewConnect, oraz dematerializacji akcji, 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu,  
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 
wykonywania na tymże Zgromadzeniu prawa głosu. 
 
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko i wyłącznie osoby, które: 
1. będą akcjonariuszami Spółki w dniu 20.11.2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu) 
2. zwrócą się - po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 

22.11.2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o 
wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia 
jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 15.11.2010 r. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: e-
energo@e-energo.pl. 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: e-energo@e-
energo.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
 
Każdy Akcjonariusz Spółki może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w 
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 



weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki 
pisemnie lub na adres e-mail: e-energo@e-energo.pl i zawierać co najmniej oznaczenie 
mocodawcy i pełnomocnika oraz treść dokumentu pełnomocnictwa. 
Pełnomocnik: 
1/ wykonuje na Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co 

innego wynika z treści pełnomocnictwa; 
2/ może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa; 
3/ pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie 

z akcji każdego akcjonariusza. 
 
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na każdym z rachunków. 
 
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.e-energo.pl w dziale 
Relacje inwestorskie. 
 
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być 
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie 
internetowej Spółki pod adresem www.e-energo.pl w dziale Relacje inwestorskie. 
 
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem 
Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą 
korespondencyjną. 
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Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. zwołanego 
na dzień 06.12.2010 r. 
 

Uchwała nr __ 
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.200.000 zł 

(dwa miliony dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji za-
mkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statu-
tu i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii D 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, działając w opar-
ciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych oraz przepis art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 
1538) uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.200.000 zł 

(dwa miliony dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy 
złotych) do kwoty 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 22.000.000 (dwu-
dziestu dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 
gr (dziesięć groszy) każda. 

3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane. 
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed za-

rejestrowaniem akcji. 
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku. 
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie ak-

cjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). 
7. Każda 1 (słownie: jedna) akcja Spółki serii A, B i C uprawniać będzie do objęcia 2 (słow-

nie: dwóch) akcji serii D. 
8. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 
9. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 20 grudnia 2010 roku. 
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze 

uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w 
szczególności zasad, terminów przeprowadzenia oferty, oraz przydziału akcji serii D, a 
także do określenia ceny emisyjnej akcji serii D. 
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§ 2. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki posta-
nawia wykreślić treść postanowienia §8 ust. 1 statutu Spółki w całości i w to miejsce wpi-
sać zwrot „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy 
złotych) i dzieli się na 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 
10 gr (dziesięć groszy) każda.”. 

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki posta-
nawia w §8 ust. 2 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać przecinek oraz 
zwrot „oraz akcje serii D o numerach od 00000001 do 22000000”. 

 
§ 3. 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Sta-
tutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. 

 
§ 4. 

1.  Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki lub 
praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek 
NewConnect). 

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 
prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w War-
szawie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki. 

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 
prawnych i faktycznych niezbędnych do: 
a. wprowadzenia akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alter-

natywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), 

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościo-
wych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spół-
ki, 

c. dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki, 
a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem 
byłaby rejestracja akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki w depozycie 
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Warto-
ściowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 
§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062 

 
w sprawie podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji 

przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakła-
dowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu 

 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży działając w opar-
ciu o przepis art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podział (split) akcji Spółki na zasadach 

przewidzianych w niniejszej uchwale. 
2. Dokonuje się zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości 

nominalnej w stosunku 1:5.  
3. Podział akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż każdą dotychczas wyemitowaną w Spółce 1 

(jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, wymienia się na 
5 (pięć) odpowiednich akcji Spółki o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda, toż-
samych w prawach z akcjami przed podziałem. 

4. Na skutek podziału akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość no-
minalna akcji Spółki po podziale wynosić będzie 2 gr (dwa grosze) za każdą poszczególną 
akcję Spółki 

5. Na skutek podziału akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba 
akcji Spółki po podziale wynosić będzie 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów). 

6. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po podziale wynosić będzie 3.300.000 zł (trzy  
miliony trzysta tysięcy złotych). 

7. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed 
podziałem. 

 
§ 2. 

W związku z podziałem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić w 
całości treść §8 Statutu Spółki i w to miejsce wpisać: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.000,00 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i 
dzieli się na 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 2 gr 
(dwa grosze) każda. 
2. Wszystkie akcje wymienione w §8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 
00000001 do 25000000 oraz akcje serii B o numerach od 00000000 do 25500000 oraz akcje 
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serii C o numerach od 0000001 do 4500000, oraz akcje serii D o numerach od 000000001 do 
110000000.” 
 

§ 3. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 
prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisania do rejestru podziału akcji Spółki dokona-
nego w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały. 
 

§ 4. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Sta-
tutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. 
 

§ 5. 
1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D. 
2. Uchwała niniejsza jest skuteczna z dniem wpisania do rejestru. 
 

 
 
 

Uchwała nr __ 
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży działając na pod-

stawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana 

Mariusza Kamienowskiego. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062 

 

 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży działając na pod-

stawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana 

Michała Górnickiego. 

2. Osobę wskazaną w ust. 1 powołuje się do Rady Nadzorczej na okres II kadencji Rady 

Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 



imię i nazwisko /firma 

adres 

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000 

 

 miejscowość, dnia __ __________ 2010 roku 

 

 

 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O 

 

 

 

 

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejo-

nowy w __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

__________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomoc-

nikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 6 grudnia 2010 roku, 

E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białym-

stoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, oraz do 

wykonywania na tymże Walnym Zgromadzeniu ENERGO S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] 

___.___ akcji tejże spółki. 

 

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

 

 

 

 

_______________ 
        imię i nazwisko 
 

 

 

 

_______________ 
        imię i nazwisko 


