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Uchwała nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za r ok obrotowy 

2010 

 

     „Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 §2 

pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 

rok obrotowy 2010, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta, w tym: ------------------------------------------  

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r. wykazujące sumę 

164.516 tys. zł. ,--------------------------------------------------  

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 

grudnia 2010r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości (8.230) 

tys. zł., --------------------------------------------------------  

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 

grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę  (8.230) tys. zł., 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 

grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 

(6.172) tys. zł., --------------------------------------------------  

5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne 

informacje objaśniające. --------------------------------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

          Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym),----------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  
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Uchwała nr 2  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu Spółki z działalno ści w 2010r. 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1  Kodeksu Spółek 

Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 

Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2010, będące składnikiem raportu rocznego.----------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

          Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym), ---------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 3  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania z działalno ści Rady Nadzorczej Spółki 

w 2010r. 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 

Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

          Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a  
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następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym),----------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : pokrycia straty za rok 2010 

 

          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia 

stratę netto w wysokości: 8.132 tys. zł (słownie: osiem milionów sto trzydzie ści 

dwa  tysi ące złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

          Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym),----------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 5  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu z wykonania 

obowi ązków za rok  2010 
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          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010. ------------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 11 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 3.551.416 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta szesnaście) 

akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 19,73% akcji w kapitale 

zakładowym), ---------------------------------------------------  

- 3.551.416 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.551.416 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie, przy czym Akcjonariusz Stanisław 

Więcek nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------  

 

Uchwała nr 6  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu z wykonania 

obowi ązków za rok  2010 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010. ---------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 11 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 12.392.376 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta 
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siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 68,85% akcji 

w kapitale zakładowym),--------------------------------------------  

- 12.392.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.392.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie, przy czym Akcjonariusz Jarosław 

Więcek nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------  

 

Uchwała nr 7  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu z wykonania 

obowi ązków za rok  2010 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010. ---------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 11 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 12.342.376 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta 

siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 68,57% akcji 

w kapitale zakładowym),--------------------------------------------  

- 12.342.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.342.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie, przy czym Akcjonariusz Michał 

Więcek nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------  

 

Uchwała nr 8  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  z wykonania 
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obowi ązków za rok  2010 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

postanawia udzielić Panu Jackowi Kosteczce absolutorium z wykonania obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010. -------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym), ---------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  z wykonania 

obowi ązków za rok  2010 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

postanawia udzielić Pani Karolinie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków 

Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010. -------------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 
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zakładowym),----------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 10  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  z wykonania 

obowi ązków za rok  2010 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 

Katowicach postanawia udzielić Pani Irenie Więcek absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010. ------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym),----------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 11  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  z wykonania 

obowi ązków za rok  2010 

           

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 
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Katowicach postanawia udzielić Pani Marcie - Jędrusińskiej Więcek absolutorium z 

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010. ----------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym), ---------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 12  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  z wykonania 

obowi ązków za rok  2010 

 

          „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 

Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010. ----------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym), ---------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  
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        Przewodniczący oświadczył, że w związku z upływem kadencji Rady 

Nadzorczej zachodzi konieczność wyboru członków Rady Nadzorczej nowej 

kadencji. -------------------------------------------------------  

          W tym miejscu Akcjonariusze zgłosili kandydatów na członków Rady 

Nadzorczej w osobach: Pani Marty Jędrusińskiej-Więcek, Pana Artura 

Olszewskiego, Pana Stanisława Więcek, Pani Ireny Więcek i Pani Karoliny Więcek.  

          Przewodnicząc Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy kandydaci potwierdzili 

swoje zgody na kandydowanie.---------------------------------------  

          Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowania nad 

wyborem członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a po ich przeprowadzeniu 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż za kandydaturą:---------------  

1/ Pani Marty Jędrusińskiej-Więcek w głosowaniu brało udział 12 Akcjonariuszy 

reprezentujących i posiadających:-------------------------------------  

          - 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w 

kapitale zakładowym), ---------------------------------------------  

          - 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.792.360 

(dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt) 

głosów,  wstrzymało się 900.016 (dziewięćset tysięcy szesnaście) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych, ----------------------------------------------  

2/ Pana Artura Olszewskiego w głosowaniu brało udział 12 Akcjonariuszy 

reprezentujących i posiadających:-------------------------------------  

          - 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w 

kapitale zakładowym), ---------------------------------------------  

          - 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się,-----------------------  

3/ Pani Ireny Więcek w głosowaniu brało udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i 

posiadających:---------------------------------------------------  

          - 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w 

kapitale zakładowym), ---------------------------------------------  

          - 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.792.360 głosów,  

wstrzymało się 900.016 głosów, przy braku głosów przeciwnych, --------------  

4/ Pani Karoliny Więcek w głosowaniu brało udział 12 Akcjonariuszy 

reprezentujących i posiadających:-------------------------------------  

          - 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w 
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kapitale zakładowym), ---------------------------------------------  

          - 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.792.360 głosów,  

wstrzymało się 900.016 głosów, przy braku głosów przeciwnych, --------------  

5/ Pana Stanisława Więcek w głosowaniu brało udział 12 Akcjonariuszy 

reprezentujących i posiadających:-------------------------------------  

          - 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w 

kapitale zakładowym), ---------------------------------------------  

          - 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.792.360 głosów,  

wstrzymało się 900.016 głosów, przy braku głosów przeciwnych. --------------  

 

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił pięciominutową przerwę 

techniczną od godziny 11.10 do 11.15. ---------------------------------  

Walne Zgromadzenie podjęło obrady od godziny 11.15.---------------------  
 

          Wobec wyników wyborów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w skład 

Rady Nadzorczej nowej kadencji wybrane zostały następujące osoby: ----------  

- Pani Marta Jędrusińska-Więcek,-------------------------------------  

- Pan Artur Olszewski, ---------------------------------------------  

- Pani Irena Więcek,-----------------------------------------------  

- Pani Karolina Więcek, --------------------------------------------  

- Pan Stanisław Więcek.--------------------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finan sowego grupy 

kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2010r. 

 

          „Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i 

art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.  Nr 121, poz. 

591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 

Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa 

się: -----------------------------------------------------------  

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r. 

wykazujące sumę 208.334 tys. zł. , ---------------------------------  
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2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 

stycznia do 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w 

wysokości (8.421) tys. zł., ----------------------------------------  

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy  od 

     1 stycznia do 31 grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 

      kwotę  8.074 tys. zł., -------------------------------------------  

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 

stycznia do 31 grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych netto o kwotę 4.179 tys. zł., -----------------------------  

5)  informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne 

informacje objaśniające. -----------------------------------------  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

          Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym),----------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu  z działalno ści grupy 

kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2010r. 

 

          „Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 

55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.  Nr 121, poz. 591), 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

zatwierdza  sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL 

S.A.-----------------------------------------------------------  
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------  

 

        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a  

następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w głosowaniu tym brało 

udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:-------------------  

- 13.692.376 akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 76,07% akcji w kapitale 

zakładowym), ---------------------------------------------------  

- 13.692.376 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.692.376 głosów, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, --------------------------  

a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ---------------------------  

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach 

w sprawie : zmiany Statutu Spółki 

 

>>§1 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie  Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach uchwala w Statucie 

Spółki następującą zmianę: -----------------------------------------  

 

Do art. 7.1 Statutu Spółki dodaje się pkt 46 w brzmieniu: --------------------  

„Handel energią elektryczną (pozycja PKD 35.14.Z)” -----------------------  

 

§2 

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę 

Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.<<--------  


