
 

LISTA OBECNO ŚCI  

Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Biomass Energy Project S.A. 

z siedzibą w Bydgoszczy  

odbytym dnia 30 czerwca 2015 roku 

w Bydgoszczy 

 

 

  

1. Irena Pałka zamieszkała w Bydgoszczy (85-027) przy ul. Jagiellońskiej 70A/40, legitymująca 

się dowodem osobistym serii ADR numer 941255, posiadająca numer PESEL 34072202808, 

która posiada: 

 

(i.) 1.383.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

uprawniających do 1.383.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy 

tysiące) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 8,20% kapitału 

zakładowego Spółki, a 15,78% głosów na ZWZA w dniu 30.06.2015 r.  

 

2. Paulina Pałka zamieszkała w Koronowie (86-010) przy ul. Dalekiej 9, legitymująca się 

dowodem osobistym serii AWS numer 102591, posiadająca numer PESEL 91011912648, 

która posiada: 

 

(i.) 555.555 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć)  akcji 

zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda akcja, uprawniających do 555.555 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 

pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 

3,29% kapitału zakładowego Spółki, a 6,34% głosów na ZWZA w dniu 30.06.2015 r. 

 

3. „Bulbioenergy” EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy ul. Todor Stoyanov nr 13, wpisana 

do Agencji ds. rejestracji Ministerstwa Sprawiedliwości w Bułgarii pod numerem EIK 

201604450, która posiada: 

 

(i.) 2.016.462 (słownie: dwa miliony szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) 

akcje zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 



groszy) każda akcja, uprawniających do 2.016.462 (słownie: dwa miliony szesnaście 

tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co 

stanowi 11,95% kapitału zakładowego Spółki, a 23,00% głosów na ZWZA w dniu 

30.06.2015 r. 

 

4. „Viva Kosmetyk Forum” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-046) przy ul. Pomorskiej 

57/4, posiadająca nr KRS 0000388018, nr NIP 9671343789, nr REGON 340911273, która 

posiada: 

 

(i.) 945.000 (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, uprawniających 

do 945.000 (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) głosów na Walnych 

Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 5,6% kapitału zakładowego Spółki, a 10,78% 

głosów na ZWZA w dniu 30.06.2015 r. 

 

5. Łucja Skarbonkiewicz zamieszkała w Bydgoszczy (85-046) przy ul. Pomorskiej 57/4, 

legitymująca się dowodem osobistym serii ACL numer 590739, posiadająca numer PESEL 

26010109724, która posiada: 

 

(i.) 1.113.000 (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,  uprawniających 

do 1.113.000 (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy)  głosów na Walnych 

Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 6,59% kapitału zakładowego Spółki, a 12,70%  

głosów na ZWZA w dniu 30.06.2015 r. 

 

6.        „ 01 CYBERATON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku ,05-822 Milanówek, ul.  

           Brzozowa 1,  nr KRS:0000293918, nr NIP:5252412727, nr Regon: 141220241, która    

          posiada: 

 

(i)    1.999.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela, o wartości  nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda akcja, uprawniających do 1.999.000 (słownie: jeden milion dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co 

stanowi 11,85% kapitału zakładowego Spółki, a 22,80% głosów na ZWZA w dniu 

30.06.2015 r. 

 

 



 

 

7.   PANGEATEC LLC 19899 WILMINGTON ONE COMMERCE CENTER 1201 

      ORANGE St.#600 DELAWARE U.S.A. EIN NO 39-2079442, która posiada: 

 

(i)    750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości  

     nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, uprawniających do 750.000 

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co 

stanowi 4,44% kapitału zakładowego Spółki, a 8,55% na ZWZA w dniu 30.06.2015 r.  

 

 

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu to 8.767.017 co stanowi 51,95% kapitału zakładowego. 

 

 


