
PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ 
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności                     

do podejmowania uchwał. 
4. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 
5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 
6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. w upadłości układowej 
za rok obrotowy 2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BGE S.A. w upadłości układowej za rok 
obrotowy 2013. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej     
BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu                  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności    
w 2013 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom 
Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią 
działalności. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
14. Zamknięcie obrad. 

 
Projekty uchwał: 

 
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej, działając              
na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki 
dokonuje wyboru Pana … na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 



Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru  
Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

 
§ 1 

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki BGE S.A. w upadłości układowej 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. 
 
 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 
 

§ 1 
Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać 
wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 
___________________________ 
___________________________ 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej przyjmuje 
następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności                    

do podejmowania uchwał. 
4. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 



5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 
6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2013.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BGE S.A. w upadłości układowej             

za rok obrotowy 2013. 
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej     

BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu               
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności 
w 2013 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom 
Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią 
działalności. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
14. Zamknięcie obrad. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki          
w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A.  

w upadłości układowej za rok obrotowy 2013. 
 

§ 1 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 
składające się z: 
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.178.022,95 zł (sześć milionów sto 
siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć  
groszy), 

b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości -6.156.077,37 zł 
(minus sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem 
złotych i trzydzieści siedem groszy), 

c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 
dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec 



okresu w kwocie 9.376,96 zł (dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 
złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), 

d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan kapitałów 
własnych na koniec okresu w kwocie 1.510.503,65 zł (jeden milion pięćset 
dziesięć tysięcy pięćset trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy), 

e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia …. roku 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku do dnia 
31 grudnia 2013 roku w kwocie -6.156.077,37 zł (minus sześć milionów sto 
pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści siedem groszy) 
zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 
BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013. 
 

§ 1 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: 
a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, 

który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.150.586,84 zł 
(dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych    
i osiemdziesiąt cztery grosze), 

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości       
-9.745.701,83 zł (minus dziewięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy 
siedemset jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), 

c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan środków 
pieniężnych na koniec okresu w kwocie 228.331,40 zł (dwieście dwadzieścia 
osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i czterdzieści groszy), 

d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od 
dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan 
kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie -1.971.739,72 zł (minus jeden 
milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 
złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), 

e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie 

z art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu 
zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 01 
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Pawłowskiemu 
Prezesowi Zarządu BGE S.A.  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku do dnia 17 kwietnia 2013 roku. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 



Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Eichlerowi 
Wiceprezesowi Zarządu BGE S.A.  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Tomaszowi Eichlerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 
Spółki w okresie od dnia 25 marca 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Konstantemu 

Prezesowi Zarządu BGE S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Dariuszowi Konstanty absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki 
w okresie od dnia 12 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z 

działalności w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie Rady 
Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013. 

 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Robertowi Dopierała absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Marcinowi Podraza absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Maciejowi Grzymała-Sojeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Grzegorzowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Wojciechowi Wolak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 

 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani 
Beacie Dymidziuk absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 
Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Grzegorzowi Wolak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Piotrowi Wroniewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Piotrowi Krzysztofowi Zienkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 25 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Marcinowi Boś absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 
Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr 26 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. 
 z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu 
Radosławowi Polowy absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BGE S.A. w upadłości układowej 

z dnia … roku 
w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 397 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki 
dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę 
Nadzorcza, podejmuje uchwałę o dalszym istnienia Spółki oraz kontynuowaniu przez 
nią działalności gospodarczej.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 28 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BGE S.A. w upadłości układowej 
z dnia … roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z 
art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki; 
1) odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ...........................................  
2) powołuje w skład Rady Nadzorczej ………………………………….…….. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


