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KANCELARIA   NOTARIALNA 
NOTARIUSZ – Ewa Opara 

85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3,  tel. 52 3287787  

kom. 604914939,  kancelaria@opara.bydgoszcz.pl 

================================================================== 

WYPIS 

 

Repertorium A numer     5304/2018 

AKT     NOTARIALNY 

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące osiemnastego (23.08.2018) roku w 

Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem, przed 

notariuszem:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ewą Oparą 

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod 

numerem 12/3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod 

firmą:: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, posiadającej REGON: 

021416030 i NIP: 894-301-29-89, co wynika z informacji, pobranej dnia 22 sierpnia 2018 

roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa 

ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz 

sporządziła:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROTOKÓŁ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

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

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk  i 

oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 8:00 (ósmą), w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy 

Opary przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z 

siedzibą w  Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 4021 

Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: 

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

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- 
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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 wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji 

własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.--------------------------- 

7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki . 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej 

treści Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 

Do punktu 2 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------- 

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paweł Roman Kulczyk 

zaproponował swoją  kandydaturę ----------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

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

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:: Europejki Fundusz Energii Spółka 

Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Pawła Romana Kulczyka.------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

                                                                                                                  

Po przeliczeniu oddanych głosów  Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem 

tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału 

zakładowego, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,------------------------------------------------------------ 
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0 głosów przeciw,------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Tożsamość Pawła Romana Kulczyka, używającego imienia Paweł, Notariusz ustaliła na 

podstawie okazanego jej dowodu osobistego.-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

Do punktu 3 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

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. 399 § 1,  402¹ Kodeksu spółek 

handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

reprezentowane jest 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy 

osiemset pięć), co stanowi  21,4 %  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.------------------------------------------- 

Do punktu 4 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 23 sierpnia  2018 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 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- 

 
                                                                                                           

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział    

60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z 

których oddano  60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset 

pięć)  ważnych głosów, co stanowi    21,4 % kapitału zakładowego, w tym:---------------------------------

- 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

Do punktu 5 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 23 sierpnia 2018 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 wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji 

własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.--------------------------- 

7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki . 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej 

treści Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ 

  

§ 2 

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

 

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział    

60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć)akcji, z 

których oddano   60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset 

pięć)ważnych głosów, co stanowi    21,4 % kapitału zakładowego, w tym:---------------------------------- 

 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

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

 

Do punktu 6, 7 i 8 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii S.A.  

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2018 roku  

w sprawie:  

wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia 

kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359, art. 360 oraz art. 

430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co 

następuje:  

 

 

§ 1  
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W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki, w celu dostosowania liczby akcji do 

parytetu scalenia, wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych 

Spółki, w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. ------------------------------------------ 

Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu 

art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w 

drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia 

kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba dostosowania 

liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. 

Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy), co 

sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne 

pozwoli uniknąć przeprowadzania postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 

Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym 

samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy. --------------------------------- 

Spółka nabędzie 5 (pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H. ------------------------------------- 

Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub 

jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza od: Energoland sp. z o.o. 

 

§ 2 

 

Umarza się 5 (pięć) akcji własnych Spółki serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, nabytych na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej 

Uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. ----------------------- 

 

§ 3  

 

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 

28.439.470,50 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 28.439.470,00 zł (dwadzieścia 

osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych).  
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Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o 

których mowa w § 2 niniejszej Uchwały. --------------------------------------------------------------- 

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego 

Spółki do parytetu scalenia akcji Spółki. ----------------------------------------------------------------

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania 

konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 

360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------ 

 

§ 4 

 

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki 

zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe 

następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

„§ 7. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 28 439 470,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta 

trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych). ------------------------------------- 

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: ----------------------------------------------------------------- 

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką;---------------------------------------------------------- 

250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką; ---------------------------------- 

210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką;---------------------------------- 

105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical 

Services Sp. z o.o.;----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką;------------------------------------------------- 

5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką; --------------------------------------------------------- 



 str. 8 

91.460.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych 

gotówką; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60.978.230 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, opłaconych gotówką;--------------------------------------------------------------------- 

10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K po 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, objęte w drodze zamiany obligacji, które zostały opłacone gotówką.” 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji 

zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -------------------------------------------------- 

UZASADNIENIE 

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany 

Statutu Spółki jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w 

celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 5 akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,10 zł 

(dziesięć groszy), co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. 

Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania 

konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt 

przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby 

interesy akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia 

kapitału zakładowego Spółki. Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznać należy za uzasadnione. ------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: : Europejski Fundusz Energii S.A.  

z siedzibą w Warszawie z dnia  23 sierpnia 2018 roku  

w sprawie:  

scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki   
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja do kwoty 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, przy jednoczesnym 

proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, 

że 10 (dziesięć) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) łączą się w 1 

(jedna) akcję, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Połączenie akcji następuje bez 

zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------ 

Scalenie powoduje zmniejszenie ilości akcji Spółki wszystkich serii z łącznej liczby 

284.394.700 (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

siedemset) do liczby 28.439.470 (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji, tj. poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji 

Spółki danej serii, o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, w jedną akcję Spółki danej serii, o nowej wartości nominalnej w wysokości 

1,00 zł (jeden złoty) każda, tj. ---------------------------------------------------------------------------- 

a) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii A, w łącznej liczbie 1.000.000 (jeden milion), 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w 

liczbie 100.000 (sto tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,  

b)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii B, w łącznej liczbie 250.000 (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się 

nowymi akcjami w liczbie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -------------------------------------------------------- 

c)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii C w łącznej liczbie 210.000 (dwieście 

dziesięć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się 

nowymi akcjami w liczbie 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -------------------------------------------------------- 

d)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii D, w łącznej liczbie 105.496.470 (sto pięć 

milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt), o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 

10.549.647 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset 

czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, ----------- 
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e)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii E, w łącznej liczbie 10.000.000 (dziesięć 

milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi 

akcjami w liczbie 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden 

złoty) każda, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

f)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii F, w łącznej liczbie 5.000.000 (pięć 

milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi 

akcjami w liczbie 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty) każda, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

g)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii G, w łącznej liczbie  91.460.000 

(dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy), o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami, w liczbie 

9.146.000 (dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -------------------------------------------------------- 

h)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii H, w łącznej liczbie 60.978.230 (sześćdziesiąt 

milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści), o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami, w liczbie 

6.097.823 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 

trzy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, ------------------------------ 

i)  dotychczasową liczbę akcji Spółki serii K, w łącznej liczbie 10.000.000 (dziesięć 

milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi 

akcjami w liczbie 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty) każda. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji 

scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o 

dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez 

akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na 

jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), to ewentualne niedobory 

scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza 

Energoland sp. z o. o., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw 

akcyjnych w Spółce, nieodpłatnie, na rzecz akcjonariuszy Spółki, posiadających niedobory 

scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów 

scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 
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złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie 

zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd 

rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień 

przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ---------------------------- 

W związku z powyższym, w wyniku scalenia, każdy niedobór scaleniowy istniejący, według 

stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden zloty), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w ust. 1 

powyżej ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji 

istniejących niedoborów scaleniowych. ----------------------------------------------------------------- 

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony 

sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.---------------------- 

§ 3 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o 

sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji 

Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła 

ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy 

liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko 

niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej 

uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, 

w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub 

pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: ---------------------------------------------------- 

- doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejsza Uchwałą do rejestru 

przedsiębiorców KRS, ------------------------------------------------------------------------------------- 

- wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności 

akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku 

przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych, --------------------------------------------------------------------------------- 

- dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z 

rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i 
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figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych 

każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW S.A., ---------------------- 

- wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 

zawieszenie notowań giełdowych  akcji Spółki w celu przeprowadzenia operacji połączenia 

(scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 5 

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, 

że § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------- 

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: --------------------------------------------------- 

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;--------------------------------------------------------------- 

b) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką; --------------------------------------- 

c) 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;---------------------------------------- 

d)10.549.647 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści 

siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z 

o.o.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty)  każda, opłaconych gotówką;-------------------------------------------------------------- 

f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda, opłaconych gotówką; -------------------------------------------------------------- 

g) 9.146.000 (dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką; ----------------- 

h) 6.097.823 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

opłaconych gotówką;--------------------------------------------------------------------------------------- 

i)1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii K po 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

objęte w drodze zamiany obligacji, które zostały opłacone gotówką.”------------------------------ 
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§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze 

przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z Uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2018 roku. ------------------ 

UZASADNIENIE 

Notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy 

obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji 

Spółki w okresie ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł (dziesięć groszy). 

Podjęcie niniejszej Uchwały spowoduje, że kurs akcji Spółki będzie powyżej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) i akcje spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych w związku z czym Zarząd 

Spółki rekomenduje podjęcie niniejszej Uchwały.----------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 6 

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie:  

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej 

treści Statutu Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do aktu załączono: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- listę obecności,------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- wydruki 3 z Krajowego Rejestru Sądowego -------------------------------------------------------------------- 

Na tym  protokół zakończono. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.---------------------  

§ 3. Notariusz poinformowała o treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz o treści art. 2 ust. 2 pkt 11) 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 723) (dalej: Ustawa), a Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że w Spółce nie ma 

akcji imiennych.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 4. Notariusz pobierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj:  ----------------------------------------------------------  

A) taksę notarialną w kwocie 800,- (osiemset) złotych, na podstawie § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia  

Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 

(t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 272) i od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23%, na  podstawie  

ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221), w kwocie 

184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote,----------------------------------------------------------------------------- 

B) za cztery wypisy tego aktu na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku  

(t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 272), kwotę 200,- (dwieście) złotych  i od tej kwoty podatek VAT w 

wysokości 23% na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie 46,00 złotych (czterdzieści sześć) 

złotych.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akt odczytano, przyjęto i podpisano 

Wypis aktu wydano Sądowi. Repertorium A numer   5305 /2018. 

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2018 roku.                           Notariusz 

 


