
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

Widok Energia S.A.  
(wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) 

w dniu 28 października 2013 r. 
 

 

Uchwała nr 1 

§ 1 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, dokonało wyboru  

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Marka 

Raniszewskiego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 
 

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1: 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000 
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%  

Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000 
Łączna liczba nieważnych głosów: 0 
Liczba głosów „za”: 25.000.000 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Do uchwały nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów. 
 
 

 

Uchwała nr 2 

§ 1 

W związku z okolicznością stawienia się na Zgromadzeniu wyłącznie jednego Akcjonariusza 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą  

w Sopocie stwierdza, że wybór Komisji Skrutacyjnej jest bezcelowy i postanawia od niego 

odstąpić. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2: 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000 
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%  



Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000 
Łączna liczba nieważnych głosów: 0 
Liczba głosów „za”: 25.000.000 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Do uchwały nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów. 
 

 

 

Uchwała nr 3 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą  

w Sopocie postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w  ogłoszeniu o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3: 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000 
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%  

Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000 
Łączna liczba nieważnych głosów: 0 
Liczba głosów „za”: 25.000.000 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Do uchwały nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów. 
 

 

 

Uchwała nr 4 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą  

w Sopocie, w związku z brakiem kandydatur na nowego Członka Rady Nadzorczej, odstępuje od 

dokonania wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4: 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000 



Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%  

Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000 
Łączna liczba nieważnych głosów: 0 
Liczba głosów „za”: 25.000.000 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Do uchwały nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów 

 

 

 


