
Repertorium A nr  217 /2016 

AKT NOTARIALNY 

Dnia osiemnastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-18) w Kancelarii 

Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy, przy ulicy Mostowej 1, odbyło 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Europejski 

Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (REGON 021416030, NIP 

8943012989), posiadającej adres: 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 3C/19, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000372335, z którego notariusz Piotr Górecki spisał niniejszy ------------------------ 

PROTOKÓŁ NADZWYCZJNEGO  

WALNEGO ZGROMADZENIA 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk, 

który oświadczył, że działa z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 

następującym porządkiem obrad:-------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  --------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  -------------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał.  ------------------------------------------------ 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i 

powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad.  ------------------------------------------------------------------ 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Europejski 

Fundusz Energii S.A. akcji własnych ------------------------------------------------------ 

7. Wolne głosy oraz wnioski.  ----------------------------------------------------------------- 

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  ------------------------ 

 

Do punktu  2 porządku obrad: 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została 

kandydatura Paweł Roman Kulczyk.--------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co 

następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pawła 

Romana Kulczyka. ------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym brało udział 13.333.334 akcji, z których oddano 13.333.334 

ważnych głosów, co stanowi 10,93 % kapitału zakładowego, w tym:-------------------------- 

13.333.334 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------ 

0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów wstrzymujących się. ---------------------------------------------------------------------- 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------- 

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Pana Pawła Romana Kulczyka na 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 

Pan Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad 

zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z 

zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 402 ¹§1, art. 402 2  i art.402 3   

Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowane jest 13.333.334 akcji, co stanowi 10,93% akcji w kapitale 

zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a 

zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych 

uchwał.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Do punktu 4-6 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów 

Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie  postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i 

powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.333.334 akcji, z których 

oddano 13.333.334 ważnych głosów, co stanowi 10,93 % kapitału zakładowego, w tym:  

13.333.334 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------ 

0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------- 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------- 

UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie  przyjmuje następujący porządek obrad:---------------- 

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  --------------------------- 
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2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  -------------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał.  ------------------------------------------------ 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i 

powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad.  ------------------------------------------------------------------ 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Europejski 

Fundusz Energii S.A. akcji własnych ------------------------------------------------------ 

7. Wolne głosy oraz wnioski.  ----------------------------------------------------------------- 

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  ------------------------ 

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.333.334 akcji, z których 

oddano 13.333.334 ważnych głosów, co stanowi 10,93 % kapitału zakładowego, w tym:  

13.333.334 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------ 

0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------- 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------- 

UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Europejski Fundusz Energii 

S.A. akcji własnych 

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne 

Walne  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:  ----------------------------------------------------- 

§ 1. 

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do 

nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej. ------- 
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§ 2. 

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. ---------------- 

§ 3. 

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, 

poprzez:  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) składanie zleceń maklerskich;  ------------------------------------------------------------------- 

b) zawieranie transakcji pakietowych;  ------------------------------------------------------------- 

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;  --------------------------------------- 

§ 4. 

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 5 % 

ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5 % kapitału 

zakładowego Spółki.  --------------------------------------------------------------------------------- 

§ 5. 

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 

31 grudnia 2016 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.  

§ 6. 

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,12 zł 

(dwanaście groszy) i nie wyższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcje.  ------------ 

§ 7. 

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę do 1.000.000,00 zł (jednego 

miliona złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.  ------ 

§ 8. 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:  ---------------------------- 

a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;  ----------------------- 

b) umorzenia;  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady  --- 

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

§ 9. 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa 

w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, 

sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, 

zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. -------------------------------------------------------- 
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2. W przypadku, gdyby strona czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli 

członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują 

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

 

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4.---------------------------------------------------------- 

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone 

w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy 

Spółki i Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na 

zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji 

Spółki oraz ułatwi dokonywanie kolejnych akwizycji Spółek w ramach grupy 

Kapitałowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. --------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.333.334 akcji, z których 

oddano 13.333.334 ważnych głosów, co stanowi 10,93 % kapitału zakładowego, w tym:  

13.333.334 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------ 

0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------- 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------- 

 

 

Do punktu 7 porządku obrad: 

Wolnych głosów i wniosków nie było. ------------------------------------------------------------- 

Do punktu 8 porządku obrad: 

Przewodniczący zamknął obrady. ------------------------------------------------------------------- 

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.--------------------------------------------- 

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.------------ 

Opłaty notarialne uiszcza Spółka.-------------------------------------------------------------------- 

  Notariusz nie pobrał podatku , na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 

2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. Nr 

poz. 626). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 23 stycznia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 

237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o 

podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity z 29 lipca 2011 r. 

- Dz. U. Nr 177, poz. 1054):-------------------------------------------------------------------------- 

a)  wynagrodzenie za protokół z § 9 ust. 1 pkt 2) w kwocie ------------------------------------ 

b)  za trzy wypisy z § 12 kwotę ---------------------------------------------------.----------------- 

 

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. 


