
                                   Projekt 

UCHWAŁA NR ..... 

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 ............... 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                                 Projekt 

 

UCHWAŁA NR ....... 

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. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Projekt 

UCHWAŁA NR ....... 

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.  

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. 

 

                                                                                                                 Projekt 

UCHWAŁA NR ....... 

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.  

§ 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 niższa …… złoty i nie 

wyższa niż 10 złotych za jedną akcje.  

§ 7. 

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę ………………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.  

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 .. 



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 , które wejdą do  grupy Kapitałowej 

Europejskiego Funduszu Energii S.A.  

 


