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ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku. 

 

 

Działając w imieniu Spółki PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, jako akcjonariusz posiadający 

na dzień złożenia niniejszego żądania ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, a dokładnie 

93 500 432 akcji Emitenta, co stanowi 34,65 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 93 500 432 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34,65 % w ogólnej liczbie głosów, niniejszym na 

podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Zarządu Spółki Columbus Energy 

Spółka Akcyjna z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku następującego dodatkowego punktu porządku obrad dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, a mianowicie do punktu 10. 

porządku obrad, dodać nowy podpunkt – ppkt p., o następującej treści: „10. p. - podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację 

oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.” 

 

Po dodaniu nowego pkt 10. ppkt p., numeracja kolejnych punktów porządku obrad nie ulega zmianie.  

Propozycja uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w 

drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany 

Statutu Spółki w załączeniu.  

 

Uzasadnienie dotyczące żądania zamieszczenia uchwały:  

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poprzez emisję akcji 

serii F ma na celu pozyskanie znacznych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju, a 

tym samym zwiększenie dynamiki rozwoju Emitenta.  

 

W związku z proponowaną uchwałą składam wniosek, aby Zarząd zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji. 

 

W załączeniu przedkładam nowy porządek obrad ZWZA, treść proponowanego przez akcjonariusza 

projektu uchwały oraz zmiany w Statucie Spółki związane z uchwałą.   

 

      

Z poważaniem  

 

     Dawid Zieliński  

     Prezes Zarządu 

       

 


