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UCHWAŁA nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w wyborach 

tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana 

Przemiła Czerkawskiego. -------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru  

Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

§ 1 

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia 

uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania 

dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. ---------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  

§ 1 
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Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje 

wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Marioli Nowak. ---  

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na 

stronie internetowej Spółki w dniu 02 sierpnia 2013 r. ---------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany 

Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez 

Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej 

§ 1 

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 oraz  art. 447  kodeksu spółek handlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. z siedzibą w Katowicach 

uchyla dotychczasowy kapitał docelowy i stwierdza jego wygaśnięcie, i w związku z 

powyższym udziela Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez 
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Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, 

zmieniając brzmienie § 13 Statutu Spółki na następujące: -----------------------------------  

„§ 13 
1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez 

emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000,00 zł 

(siedemset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego w  granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----------------  

2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz  do 

emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat 

od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej 

niniejszy kapitał docelowy. -------------------------------------------------------------------  

3) 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 lub w związku z wykonaniem praw 

z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 

poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią 

inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----------------------------  

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, 

w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -------------  

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w 

sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,  

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, ---------------------------------  

d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych 

działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, ------  

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych 

działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -------------------------------  

5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne. -------------------------------------------------------------------  

6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w 

ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 

zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. ---  

7) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty 

subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 

okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony 

do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i 
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ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na 

akcje Spółki, warunków ich umarzania.” ---------------------------------------------------  

§2  

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału 

docelowego oraz opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń 

kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyla się do 

stanowiska Zarządu i  przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w 

zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. --------------  

§3 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. --------------------------------  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej 

uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Umotywowanie uchwały 

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku 

z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, 

dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, podyktowana jest chęcią 

zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp 

do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki oraz 

potencjalną restrukturyzację części zadłużenia Spółki. ---------------------------------------  

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na 

celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie 

kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i 

efektywne negocjacje z Inwestorami. ------------------------------------------------------------  

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł 

dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących 

potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach 

podstawowego profilu działalności Spółki. -----------------------------------------------------  

Zarząd ponadto podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia Spółki, 

gdzie jedną z rozważanych opcji jest konwersja części zadłużenia na udział w kapitale 

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

 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia odczytał 

pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wprowadzenia możliwości 

wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania 

ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki 

w ramach kapitału docelowego, której kopia została załączona do niniejszego 

protokołu, o następującej treści: ------------------------------------------------------------------  

 

„Opinia Zarządu  
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sporządzona na podstawie art. 433 § 2  w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca 

powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru 

akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku 

podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego. 

Na dzień 29 sierpnia 2013 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki BGE S.A. z siedzibą w Katowicach w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie 

zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie 

większej niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), w drodze jednego lub 

wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej 

(„kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za 

zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji oraz 

warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. --------------------------  

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego ułatwi pozyskanie środków 

finansowych na dalszy rozwój  Spółki. Strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki 

opiera się m.in. na tworzeniu spółek celowych, zajmujących się realizacją 

poszczególnych projektów budowy biogazowni, które to projekty wymagają 

zapewnienia odpowiedniego finansowania przez BGE S.A. jako spółkę dominującą. ----  

Pozyskane w ramach podwyższenia kapitału środki finansowe pozwolą na skuteczną 

realizację tego procesu wraz z perspektywą przeprowadzenia reorganizacji Spółki. W 

związku z rozwojem działalności Spółki Zarząd Spółki  nie wyklucza możliwości  

ustalania nowych celów emisji.-------------------------------------------------------------------  

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają 

zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału 

poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych. -------------------------------------------  

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 

poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie 

ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością 

odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez 

Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------  

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie 

ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą  Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym 

podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez 

dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji 

na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na 

celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych 

odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych. ---------------  

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania 

o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru 

akcji w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie 

Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany 

powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.” ----------------------------------------------  
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W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie Programu Emisji Obligacji, dematerializacji Obligacji  

oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu  

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1) i art. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

obligacjach oraz art. 368 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia, co następuje: ---------  

§ 1 

1. Spółka może wyemitować obligacje na zasadach i w granicach określonych 

niniejszą uchwałą („Obligacje”). ----------------------------------------------------------  

2. Ustala się program emisji obligacji przez Spółkę („Program Emisji Obligacji”), 

w ramach którego Spółka może emitować Obligacje jednej lub więcej serii, w 

ramach jednej lub większej ilości emisji, przy czym: ----------------------------------  

1) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wyemitowanych w ramach 

Programu Emisji Obligacji wynosić będzie nie więcej niż 15.000.000 

(piętnaście milionów) złotych; --------------------------------------------------------  

2) poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w 

tym zasady dotyczące oprocentowania; ---------------------------------------------  

3) jednocześnie Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji; ---------  

4) Spółka może emitować Obligacje do dnia 31 grudnia 2018 roku, przy czym 

termin ten będzie zachowany, jeżeli najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku 

zostanie dokonany przydział Obligacji; ---------------------------------------------  

5) emisje Obligacji będą dokonywane każdorazowo na mocy uchwały Zarządu, 

która ustali w szczególności: ----------------------------------------------------------  

a) łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii, 

wartość nominalną jednej Obligacji danej serii oraz oprocentowanie; -----  

b) tryb, w jakim nastąpi emisja Obligacji danej serii, oraz wskazanie, czy 

Obligacje będą miały formę dokumentu; ---------------------------------------  

c) wskazanie, czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i ewentualne 

określenie rodzaju zabezpieczenia; ----------------------------------------------  

d) określenie, czy przewidywany jest próg emisji; -------------------------------  

e) warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 5b ustawy o 

obligacjach, w przypadku obligacji nie mających formy dokumentu; -----  

f) wzór propozycji nabycia Obligacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy 

o obligacjach, w przypadku emitowania Obligacji w trybie, który 

wymaga zgodnie z ustawą o obligacjach sporządzenia takiej propozycji 

nabycia. ------------------------------------------------------------------------------  
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6) Obligacje mogą być zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. --------------------------------------------------------------------  

7) Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu wybranym przez Zarząd, w tym w szczególności do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --------------------------------------  

8) Niniejszym upoważnia się Zarząd do: -----------------------------------------------  

a) zawarcia w imieniu Spółki jednej lub więcej umów o rejestrację 

Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich 

dematerializacji; --------------------------------------------------------------------  

b) ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu oraz do wprowadzenia tych Obligacji do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu, a w szczególności alternatywnym 

systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.; ---------------------------------------------  

c) sporządzenia dokumentów wymaganych prawem lub innymi regulacjami 

właściwymi dla alternatywnego systemu obrotu, oraz do zawarcia 

umowy z autoryzowanym doradcą określonym w regulaminach i innych 

regulacjach alternatywnego systemu obrotu oraz ustalenie zakresu 

czynności autoryzowanego doradcy; --------------------------------------------  

d) dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej 

uchwały, a w szczególności wszelkich czynności potrzebnych do 

przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania dematerializacji Obligacji 

oraz do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------  

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie usunięcia z porządku obrad sprawy objętej punktem 9 ogłoszonego 

porządku obrad, to jest uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych i 

akcji oraz zmiany Statutu 
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§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE SA, działając na postawie art. 409 § 2 

K.s.h. postanawia o usunięciu z porządku obrad sprawy objętej punktem 9 

ogłoszonego porządku obrad, to jest uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych 

na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych 

i akcji oraz zmiany Statutu. -----------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach odwołuje Pana Tomasza Dąbrowskiego ze składu Rady Nadzorczej. ----  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach odwołuje Pana Piotra Wroniewicza ze składu Rady Nadzorczej. ---------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------  
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W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach odwołuje Panią Beatę Dymidziuk ze składu Rady Nadzorczej. -----------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach powołuje Pana Macieja Grzymałę-Sojeckiego (46100302516) w skład 

Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



10 

 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach powołuje Pana Radosława Polowego (PESEL 78031506156) w skład 

Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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 13 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach powołuje Pana Marcina Boś (PESEL 79043011797) w skład Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.890.000 akcji, co stanowi 

39,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.780.000 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. --------------------------------------------------------------------------------------------  


