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Treść projektów uchwał  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. 

zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 roku. 

 

 

 

Uchwała nr 1 (projekt)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 

§ 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani ............................................... na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2 (projekt)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz 

sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2011. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty / przeznaczenia zysku BGE S.A. za rok obrotowy 2011. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE 

S.A. za rok obrotowy 2011. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w 

sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2011. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr 3 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 

 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) 

Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie 

zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą …………………………… zł, 

b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

wykazującego stratę/zysk netto w wysokości …………………………… zł, 

c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 

roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie …………………………… zł, 

d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku, wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 

…………………………… zł, 

e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) 

Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  

w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE:  

Rada Nadzorcza BGE S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego oraz z treścią sprawozdania 

Zarządu z działalności BGE S.A. w roku obrotowym 2011, a także z opinią i raportem biegłego rewidenta 

rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BGE S.A. podjęcie tej uchwały. 

 

 

 

 

Uchwała nr 4 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia 

straty Spółki za rok obrotowy 2011. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BGE S.A. działając zgodnie 

z art. 395 §2 pkt 2) oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, iż strata za rok obrotowy 

trwający od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w kwocie ……………………… zł zostanie pokryta  

z zysku z lat przyszłych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 5 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 

2011. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1)  

w związku z art.  395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego 

rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BGE 

S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 

a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą …………………………… zł, 

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 

2011 roku wykazującego stratę/zysk netto w wysokości …………………………… zł, 

c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 

31 grudnia 2011 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 

…………………………… zł, 

d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 

…………………………… zł, 

e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała nr 6 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 

Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Dariuszowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 7 (projekt)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.  

 

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 8 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2011. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 

Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Januszowi Nikiel absolutorium z wykonania obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała nr 9 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2011. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 

Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jerzemu Szlachcie absolutorium z wykonania obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 

roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała nr 10 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2011. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 

Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Michałowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 11 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2011. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 

Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Radosławowi Polowemu absolutorium z wykonania obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała nr 12 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2011. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 

Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Arkadiuszowi Primus absolutorium z wykonania obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała nr 13 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych powołuje Pana ………………………….. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BGE S.A.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Podjęcie uchwały jest niezbędne w celu uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej, w związku ze 

śmiercią jednego z jej członków – Pana Michała Michalskiego. 
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Uchwała nr …..  (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

dokonania zmian statutu BGE S.A. 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. dokonuje następujących zmian statutu BGE S.A.: 

 

a/ zmienia się pkt 6 i 7 w § 7, nadając mu brzmienie: 

 

6. Akcje założycielskie serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że posiadanie przez akcjonariusza akcji serii A 
uprawnia go - na zasadach określonych w niniejszym ustępie – do uczestniczenia w powoływaniu i 
odwoływaniu:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) ------------------------------------------------------------------------------------------------ wszystkich członków Zarządu;  
b) -------- większości członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w sposób  
określony w § 22 ust. 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Powołanie bądź odwołanie następuje w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w drodze odrębnego 
głosowania, w którym uczestniczą wyłącznie tacy akcjonariusze, z których każdy posiada akcje serii A. Uchwały 
są podejmowane zwykłą większością głosów przez siebie posiadanych przypadających wyłącznie na akcje 
założycielskie serii A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
W razie braku rozstrzygnięcia wśród akcjonariuszy posiadających akcje serii A, wybór władz Spółki następuje 
na zasadach ogólnych wskazanych odpowiednio w § 22 ust. 1 (Rada Nadzorcza) i w § 37 (Zarząd).  ----------------  
 
7. Zmiana statutu w zakresie naruszającym wskazane uprzywilejowanie wymaga oddania „za” 100% głosów z 
akcji serii A.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

b/ zmienia się § 12 nadając mu brzmienie: 

 

§ 12. 
1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do 
pozostałych akcji imiennych, z wyłączeniem akcji serii A, w stosunku do których prawo pierwokupu przysługuje 
tylko akcjonariuszom posiadającym akcje serii A. ---------------------- 
2. Akcjonariusz akcji imiennych, mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym 
zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, zgodnie z ust. 1, za pośrednictwem 
Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. 
Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z 
księgi akcyjnej. --------------------------------------- 
3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, zgodnie z ust. 1, przysługiwać będzie prawo pierwokupu w 
stosunku do pozostałych akcji imiennych, zgodnie z ust. 1, w terminie 45 dni. Proponowana cena akcji imiennej 
nie może być wyższa niż średnia cena z 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym 
poprzedzających dzień wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy, z wyłączeniem akcji 
serii A, których cena może być pięciokrotnie od niej wyższa.----------------------------------------------------------------
--------------------------- 
4. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, żaden z akcjonariuszy, do 
których zostały wysłane te zawiadomienia, nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach 
wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nim swobodnie 
rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę. --------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
5. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz, prawo nabycia 
przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale 
opisanym w ust. 5, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę. 
--------------------------------------------------------------- 
7. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. 
Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od 
śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. -------------------------------- 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Rozszerzenie uprzywilejowania, polegające na zmianie z uprzywilejowania osobistego akcjonariuszy założycieli 

na uprzywilejowanie każdego posiadacza akcji serii A. 

 
 


