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Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 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 Bogdana 

Grochowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.  

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 

2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

obrotowy 2012. ---------------------------------------------------------------------------------  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2012. --------------------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -------------------------  

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności 

w 2012 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom 

Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. --  

10. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 
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głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdza. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z: -------------------------------------  

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.516.529,95 zł (dwanaście milionów 

pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 

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

b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w wysokości 836.654,19 zł 

(osiemset trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 

dziewiętnaście groszy), --------------------------------------------------------------------  

c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec 

okresu w kwocie 1.036.178,50 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sto 

siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), ---------------------------------  

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

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan kapitałów 

własnych na koniec okresu w kwocie 7.666.581,02 zł (siedem milionów 

sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dwa 

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

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dnia 01 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ---------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdza. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w 

kwocie 836.654,19 zł (osiemset trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery 

złote i dziewiętnaście groszy) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. ------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdza. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BGE S.A. za 

rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 

składające się z: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po 

stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.080.599,76 zł (osiemnaście 

milionów osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 

siedemdziesiąt sześć groszy), -----------------------------------------------------------------  

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku 

do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w wysokości 

702.191,03 zł (siedemset dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzy 

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

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

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan środków pieniężnych 

na koniec okresu w kwocie 1.665.509,04 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt 

pięć tysięcy pięćset dziewięć złotych i cztery grosze), -----------------------------------  



4 

 

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

01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan kapitałów 

własnych na koniec okresu w kwocie 7.733.203,20 zł (siedem milionów siedemset 

trzydzieści trzy tysiące dwieście trzy złote i dwadzieścia groszy), ---------------------  

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

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdza. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dnia 01 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. --------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy przeciw przyjęciu uchwały, przy braku głosów za i wstrzymujących się, a zatem 

uchwała nie została przyjęta, co oznacza, że absolutorium dla Pana Dariusza 

Pawłowskiego nie zostało udzielone, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. ----  

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 

roku obrotowym 2012. 

§ 1 

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

Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z 

działalności w roku obrotowym 2012. ----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------  
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W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2012 roku. -----------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Dopierała 

absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2012 roku. -----------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.  

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Podraza 

absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2012 roku. -----------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2012 roku. -----------------------------------------------------------  

§ 2 

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

  

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdza. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

 



7 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Józefie Wolińskiej 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdza. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.  

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------  
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W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie 

głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a 

zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdza. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bogdanowi Michalskiemu 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Wolak 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. 

z dnia 15 lipca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.  

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Bartel 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 

47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym 9.280.000 

głosów za przyjęciem uchwały, przy 200.000 głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdza. --------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 


