




Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

Uchwala nr 1/11/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 listopada 2021 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Lecha Piontek. ----------------------------
§ 2.

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

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi

65, 72 o/o kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------
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Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta.---------- ! .. { ';?'� ,. 
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Krzysztof Lech Piontek, syn                                                       , pesel                            , według '•--.:.\�Q. ·-

oświadczenia zamieszkały               , ulica                  , którego tożsamość 
notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze                 , przyjął 
wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------- 

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy 
obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne
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Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na

podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek 

· - · d ł · na Zwyczajnym Walnym
h dlowych. Przewodmczący oswia czy , ze an .. 
Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.012.095 akcji, co stanowi 65,72 o/o akcji 

w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 3.266.095 głosów,

· 75 68 01 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia
co stanowi , 10 

ł k. § 13 ust 7 Statutu Spółki nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

przes an i • ' . 
dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie

odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. --------------

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwala nr 2/11/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 listopada 2021 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- -----------------------
-------

-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------- ---
�
-
�
----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolnosc1 do

podejmowania uchwał. ----------------------------- -----------------------

4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------- -------------------- --

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------
-------

-----

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:---------------------------------------

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący

się w dniu 30 czerwca 2021 roku;--------------------

b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący

się w dniu 30 czerwca 2021 roku;--------------------
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