
PROJEKTY UCHWAŁ  

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Ad. 2 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia 
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……. 

 

Uzasadnienie do powyższej uchwały: art. 409 § 1 KSH oraz § 3 pkt 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki CP Energia przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym 
trybie. 

 

Ad. 4 Porz ądku obrad  

 

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia 
przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1) Otwarcie obrad. 

2) Wybór Przewodniczącego WZ. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad WZ. 

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CP Energia SA za rok 

obrotowy 2011. 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki CP Energia SA za rok obrotowy 

2011. 



7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CP Energia 

za rok obrotowy 2011. 

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

CP Energia za rok obrotowy 2011. 

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki CP Energia SA z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki CP Energia 

SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 

12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie w związku ze zmianą firmy Spółki. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego. 

16) Podjęcie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia 

akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu. 

17) Zamknięcie obrad. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 
KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy 
jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 
uchwały. Zgodnie z § 6 pkt 6.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia S.A. 
Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad w powyższym trybie. 

 

 

Ad. 5 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu CP Energia S.A.  

z działalno ści za rok obrotowy 2011 

 

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 9 ust. 12 
lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki CP Energia S.A. z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem 
obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2011. 

 

Ad. 6 Porz ądku obrad 

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki 

CP Energia SA za rok obrotowy 2011 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a 
Statutu Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki CP Energia S.A. 
obejmujące wprowadzenie, sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, 
sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z  
przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem 
obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CP Energia S.A. za rok 
obrotowy 2011. 

 

Ad. 7 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno ści 

Grupy Kapitałowej CP Energia S.A.  

za rok obrotowy 2011 



 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu 
zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CP Energia S.A. za rok obrotowy 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad 
oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CP Energia 
S.A. za rok obrotowy 2011. 

 

Ad. 8 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej CP Energia S.A. 

za rok obrotowy 2011 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, 
zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CP Energia S.A. obejmujące wprowadzenie, 
bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów 
pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad 
oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CP Energia 
S.A. za rok obrotowy 2011. 

 

Ad. 9 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz ądu  



CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki CP Energia S.A. Panu Marcinowi 
Buczkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 11 lutego 
2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym. 

 

Ad. 9 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz ądu  

CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki CP Energia S.A. Panu Mariuszowi 
Calińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 
roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym. 

 

Ad. 9 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zar ządu  



CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki CP Energia S.A. Panu Michałowi 
Swół z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 9 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zar ządu  

CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki CP Energia S.A. Panu 
Jarosławowi Patyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 7 kwietnia 
2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 9 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu  



CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki CP Energia S.A. Panu 
Krzysztofowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 kwietnia 2011 roku do dnia 31 
grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 9 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu  

CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki CP Energia S.A. Panu Markowi 
Zierhoffer z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 
roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium  



Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Pawłowi Bala z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Maciejowi Kotlickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 7 
kwietnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 



w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Maciejowi Gierej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 7 kwietnia 
2011 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Adamowi Chełchowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 7 
kwietnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku  



w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Andrzejowi Soczek z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 7 kwietnia 
2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu John 
Andrew Wilson z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 kwietnia 2011 roku do dnia 28 czerwca 
2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 



w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Robertowi Alistair Willings z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od dnia 7 
kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad 

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Pani 
Katarzynie Marii Robiński z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od dnia 7 
kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 



w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 kwietnia 2011 roku 
do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Rafałowi Wilczyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 kwietnia 2011 roku do dnia 31 
grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 



w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Mirosławowi Romualdowi Borowicz z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 kwietnia 2011 roku 
do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 10 Porz ądku obrad  

Uchwała nr __] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Rady Nadzorczej CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w 
oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) 
Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A. Panu 
Lawrence Ross z wykonania obowiązków dnia 29 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Ad. 11 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] maja 2012 roku 



w sprawie pokrycia straty spółki CP Energia S.A. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w 
oparciu o przepis art. 395 ust. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. g 
Statutu postanawia stratę netto w wysokości 9 773 857,44 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset 
siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 44/100) pokryć z zysków 
osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 ust. 1 pkt 2 przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
powinno być powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. 

 
Ad. 12 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na 
podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 12 lit. m Statutu 
Spółki uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 

I.  

Tytuł Statutu w brzmieniu: 

„Statut Spółki Akcyjnej CP Energia Spółka Akcyjna ”. 

Otrzymuje brzmienie: 

„Statut Spółki Akcyjnej Grupa DUON Spółka Akcyjna ”. 

II.  

§ 1 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 

  „Firma Spółki brzmi „CP Energia Spółka Akcyjna ”. 

Otrzymuje brzmienie: 

  „Firma Spółki brzmi „Grupa DUON Spółka Akcyjna ”. 

III.  

§ 1 ust. 2 Statutu w brzmieniu: 



  „Spółka może używać skrótu firmy „CP Energia S.A. ” oraz wyróżniającego ją znaku 
graficznego.”. 

Otrzymuje brzmienie: 

  Spółka może używać skrótu firmy „Grupa DUON S.A. ” oraz wyróżniającego ją znaku 
graficznego.”. 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z 
uwzględnieniem powyższych zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały na podstawie § 
14 ust. 2 Statutu Spółki.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej 
uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez sąd rejestrowy. 

 

Uzasadnienie: Zmiana powyższa podyktowana jest potrzebą zmiany firmy Spółki, w związku z przekształceniami 
własnościowymi w spółkach CP Energia S.A. oraz KRI S.A. a także potrzebą odzwierciedlenia w nazwie spółki 
dualnego charakteru działalności Grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest spółka CP Energia. 
Oferta Grupy kapitałowej bazuje na dwóch produktach: gazie i energii elektrycznej, także oferowanych łącznie w 
formule „dual fuel”, a strategia Grupy zakłada rozwój w dwóch podstawowych segmentach: obrotu i dystrybucji. 
Ze względu na planowane ujednolicenie nazewnictwa pozostałych spółek należących do Grupy kapitałowej, 
nazwę „DUON” poprzedzono członem „Grupa” w celu wyróżnienia w  strukturze Grupy kapitałowej spółki-matki. 
Wartością dodaną procesu zmiany firmy na Grupa DUON będzie szersza i mniej kosztowna promocja marki 
produktowej DUON, pod którą spółka zależna KRI Marketing and Trading rozpoczęła już sprzedaż energii 
elektrycznej.  

 

 

 

Ad. 13 Porz ądku obrad 

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. wprowadza następujące zmiany do Regulaminu 
Walnego Zgromadzenia: 

I.  

Tytuł Regulaminu w brzmieniu: 

„Regulamin WZA CP Energia S.A. ”. 

Otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin WZA spółki Grupa DUON S.A .”. 



II.  

§ 1 pkt 1.2 Regulaminu w brzmieniu: 

  „1.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

- "Spółka" - spółkę akcyjną pod firmą CP Energia SA  z siedzibą w Wysogotowie, zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235405, 

- "Statut" - statut Spółki, 

- "Akcjonariusz(-e)" - akcjonariuszy Spółki, 

- "Zgromadzenie" - walne zgromadzenie Spółki, 

- "Rada Nadzorcza" - radę nadzorczą Spółki, 

- "Zarząd" - zarząd Spółki, 

- "Przewodniczący" - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

- "uczestnik Zgromadzenia" - Akcjonariusza, jego przedstawiciela, 

- "przedstawiciel" - osobę(y) upoważniona(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się 
pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania 
Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.”. 

Otrzymuje brzmienie: 

  „1.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

- "Spółka" - spółkę akcyjną pod firmą Grupa DUON SA  z siedzibą w Wysogotowie, zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235405, 

- "Statut" - statut Spółki, 

- "Akcjonariusz(-e)" - akcjonariuszy Spółki, 

- "Zgromadzenie" - walne zgromadzenie Spółki, 

- "Rada Nadzorcza" - radę nadzorczą Spółki, 

- "Zarząd" - zarząd Spółki, 

- "Przewodniczący" - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

- "uczestnik Zgromadzenia" - Akcjonariusza, jego przedstawiciela, 

- "przedstawiciel" - osobę(y) upoważniona(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się 
pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania 
Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.”. 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian Statutu 
Spółki wynikających z Uchwał nr __ i __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CP Energia Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia __ 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

Uzasadnienie: Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest konieczna z uwagi na zmianę Statutu w zakresie 
zmiany firmy.  

 



Ad. 14 Porz ądku obrad 

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadz orczej 

 

§ 1 

Zważywszy, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr __ z dnia __ 2012 roku na podstawie § 8 
pkt 5 Statutu Spółki CP Energia S.A., Rada Nadzorcza uchwaliła następujące zmiany do Regulaminu 
Rady Nadzorczej: 

I.  

Tytuł Regulaminu w brzmieniu: 

„Regulamin Rady Nadzorczej CP Energia S.A. ”. 

Otrzymał brzmienie: 

„Regulamin Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A. ”. 

 II.  

§ 1 pkt 1.1 Regulaminu w brzmieniu: 

„Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru CP Energia S.A.”  

Otrzymał brzmienie: 

„Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru  spółki Grupa DUON S.A.”.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. działając na podstawie § 9 ust. 12 lit. r 
postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu zmienionym Uchwałą Rady 
Nadzorczej nr __ z dnia __ 2012 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życia z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian Statutu 
Spółki wynikających z Uchwały nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CP Energia Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia __2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

Uzasadnienie: Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej jest konieczna z uwagi na dokonanie zmian w brzmieniu 
Statutu Spółki w zakresie brzmienia firmy.  

 

Ad. 15 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjn ego 



 

§ 1 

Zważywszy na: 

1. potrzebę zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych CP Energia 
Spółka Akcyjna („Spółka ”) i spółek z grupy kapitałowej CP Energia S.A. („Spółki Zale żne”), a 
także długoterminowego wzrostu wartości grupy kapitałowej CP Energia S.A. („Grupa CPE”) ; 

2. zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry zarządzającej poprzez trwałe związanie ich z 
Grupą CPE; 

3. wolę akcjonariatu Spółki, co do konieczności stworzenia warunków dla wynagradzania 
oznaczonej kadry zarządzającej celem utrzymania dotychczasowej pozycji Grupy CPE i jej 
wzrostu. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Wysogotowie uchwala, co 
następuje: 

§ 2 

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu 
motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i 
Spółek Zależnych, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym ”. 

2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 5 (słownie: pięciu) lat. 

3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników 
finansowych Spółki i Spółek Zależnych, a także długoterminowego wzrostu wartości Grupy 
CPE, poprzez trwałe związanie Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym z Grupą 
CPE. 

§ 3 

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez odrębną emisję Warrantów 
subskrypcyjnych uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi 
akcjonariuszami Spółki. Warranty objęte będą przez osoby uprawnione po spełnieniu przez 
osoby uczestniczące określonych odrębnie warunków udziału w Programie Motywacyjnym. 

2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób 
uczestniczących, osób uprawnionych, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych 
przypadający na kategorie osób uczestniczących, parytet ich wymiany na akcje, a także 
wskazanie terminów i warunków, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów 
subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: Wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego ma na celu: 

1. zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych CP Energia S.A. i spółek z grupy 
kapitałowej CP Energia S.A., a także długoterminowego wzrostu wartości grupy kapitałowej CP Energia 
S.A.; 

2. zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry zarządzającej poprzez trwałe związanie ich z grupą 
kapitałową CP Energia S.A.; 

3. stworzenia warunków dla wynagradzania oznaczonej kadry zarządzającej celem utrzymania 
dotychczasowej pozycji grupy kapitałowej CP Energia S.A. i jej wzrostu. 



 

Ad. 16 Porz ądku obrad  

Uchwała nr [_] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie 

z dnia [_] 2012 roku 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwsze ństwa do obj ęcia akcji 
serii L, warunkowego podwy ższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji s erii L z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa po boru oraz w sprawie zmiany statutu 
Spółki 

 

Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ 2012 roku w sprawie ustanowienia w Spółce 
Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny ”), uchwala się, co następuje: 

 

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B  
Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII L 

§ 1 

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 
niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 6.000.000 (słownie: sześć 
milionów)  imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji serii L Spółki 
z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne ” 
lub „Warranty ”). 

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii L Spółki 
(dalej „Akcja ”) na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały. 

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. 

4. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej. 

5. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na 
okaziciela. 

6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu. 

7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich wydania Osobie 
Uprawnionej i mogą być wykonane w terminie 4 lat od dnia wydania Warrantu, jednak nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa 
objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu. 

§ 2 

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje osobom wchodzącym w skład wyższego 
managementu Spółki i spółek z grupy kapitałowej CP Energia S.A. (dalej: „Spółki Zale żne” ) oraz 
kierownictwu średniego szczebla Spółki i Spółek Zależnych na warunkach określonych w uchwale 
Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej „Regulamin 
Programu Motywacyjnego ”) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 
podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu 
Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane dalej 



łącznie „Osobami  Uprawnionymi ”). Lista osób dedykowanych do udziału w Programie 
Motywacyjnym stanowi załącznik nr 2  do niniejszej Uchwały. Lista może być uzupełniana i 
zmieniana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki. 

2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania 
Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów 
Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym 
interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, 
stanowiąca załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 

3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu warunków 
określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.  

§ 3 

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego 
określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji 
niniejszej Uchwały. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie 
emisji Warrantów Subskrypcyjnych. 

 

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

§ 4 

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie 
większą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 
(słownie: tysięcy sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje ”). 

§ 5 

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji 
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały. 

§ 6 

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji. 

Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione 
i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia 
Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 7 

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. 

2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.  

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji. 

4. Prawo objęcia Akcji może być wykonane w terminie 4 lat od dnia wydania Warrantu 
Subskrypcyjnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

§ 8 

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 

1) w przypadku, gdy dokumenty Akcji zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od 
początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2– 3 KSH 



włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, 
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;  

2) w przypadku, gdy dokumenty Akcji zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po 
dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2– 3 KSH do końca roku obrotowego - 
Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym 
zostały wydane. 

2. W przypadku zdematerializowanych Akcji za wydanie dokumentów Akcji, o którym mowa w ust. 
1, uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 9 

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i 
wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w 
ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 1384 ze zm.). 

3. Z zachowaniem postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia [_] 2012 roku Nr [_] w 
sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki 
do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji (Regulamin Programu Motywacyjnego), które 
powinny obejmować: warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczegółowe warunki subskrypcji, 
zasady dystrybucji i przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do 
podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i 
realizacji oferty. 

 

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI 

§ 10 

Do § 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 11 – 13 w następującym brzmieniu:  

11. „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć 
milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji 
zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

12. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia 
akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na 
podstawie uchwały Nr __/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia __ 2012 roku. Uprawnionymi 
do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych 
przez Spółkę. 

13. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane w terminie 4 lat od dnia wydania Warrantu, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.” 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 



1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 Statutu Spółki w 
przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 
niniejszej uchwały. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały. 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr [_] Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia CP Energia Spółka 
Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie z dnia [_] maja 2012 roku  

 

OPINIA ZARZĄDU 

Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie uzasadniaj ąca pozbawienie 
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantó w Subskrypcyjnych serii B oraz prawa 

poboru Akcji serii L 

oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej: 

 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji 
serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B. 

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego 
przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie 
mechanizmów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych oraz 
osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką i Spółkami Zależnymi, ich rozwój 
i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej 
pozycji konkurencyjnej. 

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, 
stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką i jej grupą kapitałową. 

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów 
Subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii L leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień 
dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. 

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie. 

Zarząd Spółki rekomenduje upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L z 
uwzględnieniem wartości rynkowej akcji Spółki oraz motywacyjnego charakteru Programu 
Motywacyjnego. 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr [_] Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia CP Energia Spółka 
Akcyjna z siedzib ą w Wysogotowie z dnia [_] maja 2012 roku  

LISTA OSÓB  

dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym 

1 Mariusz Caliński 

2 Michał Swół 

3 Krzysztof Kowalski 

4 Marek Zierhoffer 

5 Stanisław Bochyński 

6 Krzysztof Noga 



7 Krzysztof Dziewirz 

8 Krzysztof Hrywniak 

9 Maciej Kościński 

10 Łukasz Mordasiewicz 

11 Małgorzata Zyskowska 

12 Anna Świtalska 

13 Agata Witaszak 

14 Tadeusz Pagórski 

15 Paweł Szczepaniak 

16 Tomek Czajkowski 

17 Grzegorz Jurga 

18 Ryszard Filipiak 

19 Sławomir Szutko 

20 Łukasz Byczkowski 

21 Sylwester Krajczy 

22 Emilia Winowska 

23 Magdalena Maciejewska 

24 Dawid Bilski 

25 Małgorzata Bilska 
 

Uzasadnienie: Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
ma na celu umożliwienie przeprowadzenia programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników i 
współpracowników Spółki i spółek zależnych. 


