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Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w 

dniu 10 listopada 2011 roku wraz z wynikami głosowań 

 

UCHWAŁA nr 1 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A. 

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2 

z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z 

siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ---  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------  

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.852.892 akcji (to jest 34,710 % kapitału 

zakładowego), ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- łączna liczna ważnych głosów – 3.852.892  głosy, --------------------------------------------  

- głosy „za”-  3.852.892  głosów, głosy „przeciw”- 0 , głosy „wstrzymujące się” – 0 głosy.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

UCHWAŁA nr 2 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A. 

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2 

z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Energopol – Południe” S.A. 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. przyjmuje następujący 

porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------  

3. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------  
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4. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego na 

podstawie uchwały nr 18 /osiemnaście/ podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 

czerwca 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. --------  

6. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. -----------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 

czym:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.852.893  akcji (to jest 34,710 % kapitału 

zakładowego), ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- łączna liczna ważnych głosów – 3.852.893   głosów, -----------------------------------------  

- głosy „za”- 3.852.893   głosów, głosy „przeciw”- 0 , głosy „wstrzymujące się” – 0 . ----  

Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki zostało 

przedstawione zgodnie z pkt 4 porządku obrad. ---------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Energopol-Południe S.A. 

z dnia 10 listopada 2011 roku 

w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia 

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z  

§ 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------  

§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w 

celu ich umorzenia na następujących warunkach: ------------------------------------------------------  

1) Spółka nabędzie nie więcej niż 1.560.099 /jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy 

dziewięćdziesiąt dziewięć/ sztuk Akcji Własnych o wartości nominalnej 4,- /cztery/ złote każda, po 

cenie nie wyższej niż 9,50 /dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy/ złotych  za jedną Akcję Własną, z 

zastrzeżeniem art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa o ofercie”), za łączną kwotę nie wyższą niż 14.820.940,50 /czternaście 

milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy/ złotych.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie, ogłoszonego nie później 
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niż w terminie 7 /siedmiu/ dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały („Wezwanie”). --------------  

3) Przedmiotem Wezwania będzie 1.560.099 /jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy 

dziewięćdziesiąt dziewięć/ sztuk Akcji Własnych Spółki. Wezwanie zostanie ogłoszone bez 

określenia minimalnej liczby Akcji Własnych objętej zapisami, po której osiągnięciu  Spółka 

zobowiąże się nabyć te Akcje Własne. -------------------------------------------------------------------  

4) Akcje Własne zostaną nabyte i umorzone za wynagrodzeniem. ---------------------------  

5) Cena, po której nabywane będą Akcje Własne w Wezwaniu, wyniesie 9,50 /dziewięć 

złotych pięćdziesiąt groszy/ złotych za każdą Akcję Własną, przy czym nie będzie to cena niższa niż 

cena minimalna ustalona zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ustawie o ofercie. -----------  

6) Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie 

z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki. -------------------------------  

7) W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z 

porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji 

Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych 

zgodnie z treścią niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------  

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w 

zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania 

przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych 

nabywanych na podstawie niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------------  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 

czym:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 3.852.893   akcje (to jest 34,710 % kapitału 

zakładowego), ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- łączna liczna ważnych głosów – 3.852.893   głosów, -----------------------------------------  

- głosy „za” - 3.852.893   głosów, głosy „przeciw”- 0 , głosy „wstrzymujące się” – 0 głos.  

 

 


