
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 

Esperotia Energy Investments SA w dniu 28 czerwca 2013 r. W Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający 15.433.000 akcji, z których 

oddano ważne głosy i które stanowiły 54,9% w kapitale zakładowym. 

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Panią Agnieszkę Król na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego. ------------------------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do 

podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------  



4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------  

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------  

6. Rozpatrzenie  i zatwierdzenie sprawozdania z pracy zarządu i działalności Spółki oraz 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie 

uchwał w tym przedmiocie. -----------------------------------------------------------------------  

7. Rozpatrzenie  i zatwierdzenie sprawozdania z pracy zarządu i z działalności grupy 

kapitałowej Esperotia Energy Investments SA oraz sprawozdania finansowego 

skonsolidowanego grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA za rok 

obrotowy 2012 i podjęcie uchwał w tym przedmiocie. ---------------------------------------  

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w tym 

przedmiocie. -----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie  pokrycia straty osiągniętej w 2012 r. ------------------------  

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania 

przez nie obowiązków w roku obrotowym 2012. ----------------------------------------------  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 05 lutego 2013 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian Statutu 

Spółki upoważniających Zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. -------------------------------  

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -------  

1. Christopher Jasiak, ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Joanna Krysztoforska. -----------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Spółki i działalności Spółki  w roku 

obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie                 

z pracy Zarządu Spółki  i z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 , tj. za okres  od dnia 

1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 



z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 

2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie 

finansowe  jednostkowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. 

do dnia 31 grudnia 2012 r. obejmujące: ------------------------------------------------------------------  

 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów                   

i pasywów wykazuje sumę 3.734.706,10 zł (słownie: trzy miliony siedemset 

trzydzieści cztery tysiące siedemset sześć złotych i dziesięć groszy), -----------------  

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 

2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.138.381,21 zł (słownie: jeden 

milion sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych                            

i dwadzieścia jeden groszy), ------------------------------------------------------------------  

3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 6  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Esperotia 

Energy Investments SA w roku obrotowym 2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 

dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie 



Zarządu z działalności grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA w roku 

obrotowym 2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  skonsolidowanego  grupy kapitałowej 

Esperotia Energy Investments SA za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. 

do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie 

finansowe skonsolidowane grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA za rok 

obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. obejmujące:- 

 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów                  

i pasywów wykazuje sumę 3.592.259,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt 

pięć groszy), -------------------------------------------------------------------------------------  

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 

2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.620.565,42 (słownie: jeden milion 

sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa 

grosze),-------------------------------------------------------------------------------------------  

3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -------------------------------------------------  

 

§ 2 

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



Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 8  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1 

stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady 

Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 

2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 w wysokości 1.138.381,21 zł (słownie: 



jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia 

jeden groszy) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 10  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Prezesowi Zarządu  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Agnieszce Król z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu w  okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. ---------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  

 

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Christopherowi Scottowi 

Jasiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w  okresie od 

01.01.2012 do 31.12.2012 roku. ---------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  

Członkowi Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Romanowi 

Gębickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w  okresie od 01.01.2012 

do 31.12.2012 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 



w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  

Członkowi Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Richardowi Mbewe                            

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w  okresie od 01.01.2012 do 06.09.2012 

roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  

Członkowi Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Adamowi de Sola Pool                      

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w  okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 15  



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  

Członkowi Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Bernadetcie Zofii Czerskiej                

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 do 05.10.2012  

roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 16  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  

Członkowi Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Sławomirowi Stanisławowi 

Grabikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 06.09.2012 do 

31.12.2012 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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



Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 17  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  

Członkowi Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Maciejowi Łukaszowi 

Wrotniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.10.2012 r. 

do 31.12.2012 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 18  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek 

handlowych oraz § 15 ust. 1  Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana 

Jana Bartkowiaka, posiadającego numer PESEL 50030704773. -------------------------------------  



 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 19  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 05 lutego 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian Statutu Spółki upoważniających Zarząd spółki 

do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego podwyższenia kapitału 

zakładowego 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 432, 444 i 447 Kodeksu spółek 

handlowych  z uwzględnieniem opinii Zarządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 7 z dnia 

05 lutego 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie 

zmian Statutu Spółki upoważniających Zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, niniejszym  zmienia 

uchwałę nr 7 z dnia 05 lutego 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki upoważniających Zarząd spółki do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego podwyższenia kapitału 

zakładowego, w ten sposób , że wykreśla się wyraźne wskazanie w treści uchwały, iż emisja 

akcji w ramach kapitału docelowego nastąpi poprzez emisję akcji konkretnej serii, to jest serii 

F i  w tym celu wprowadza zmiany  w Statucie Spółki polegające na tym, że § 6B zyskuje 

brzmienie następujące: --------------------------------------------------------------------------------------  

„§ 6B 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

nie więcej niż 21.092.988 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt  dwa tysiące 

dziewięćset osiemdziesiąt osiem) nowych akcji o wartości nominalnej jednej akcji 

wynoszącej 0,10 zł (dziesięć  groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich 

akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego nie wyższej niż 2.109.298,80 zł 

(dwa miliony sto dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych, 

osiemdziesiąt groszy) („Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego”),                     



w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 

określonych w niniejszym ust. 1 (kapitał docelowy). ------------------------------------------  

2. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zgodnie z ust. 

5 poniżej, objęcie Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego nastąpi                 

w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Ostateczna liczba oraz cena emisyjna Akcji emitowanych w granicach kapitału 

docelowego zostanie ustalona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień art. 446 § 2 

Kodeksu spółek handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Rady 

Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji Akcji                

w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.12.2015 roku. ----------------------  

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy                

w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji emitowanych w granicach 

kapitału docelowego. ------------------------------------------------------------------------------  

6. Z zastrzeżeniem ust.  3 i 9  i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią 

inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest 

upoważniony do: ------------------------------------------------------------------------------------  

1)  podejmowania wszystkich niezbędnych uchwał oraz innych działań w sprawie 

dematerializacji Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz 

praw do tych akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji Akcji emitowanych w granicach 

kapitału docelowego oraz praw do tych akcji, ----------------------------------------  

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji i oferty publicznej 

Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie 

ubiegania się o dopuszczenie Akcji emitowanych w granicach kapitału 

docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu na  rynku NEW CONNECT w ramach Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.. -------------------------------------------------------------------------  

7.  Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie 

za wkłady pieniężne. -------------------------------------------------------------------------------  

8.  Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji emitowanych w granicach kapitału 

docelowego, w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz ceny emisyjnej Akcji 

emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia w odniesieniu do 

akcji prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------------  

9. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego może emitować warranty 

subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż                  

w dniu wskazanym w ust. 4.” ---------------------------------------------------------------------  

 



§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia Tekstu 

jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym 

Zgromadzeniu. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:------------------------------------------  

- za podjęciem Uchwały oddano 15.433.000  głosów, co stanowi 54,9% kapitału 

zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------  

- wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -------------------------------------------------------  

 


