
Załącznik  do raportu bieżącego 19/2017 z 30 maja 2017 r.  

 

 
Projekty uchwał 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego  
na dzień 26.06.2017 r. 

 

 
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad 

 
P R O J E K T  

 

Uchwała nr … 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku  

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:  
 

§1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani .......................  

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 

§ 2  

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  



Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała nr … 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku  
 
 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:  
 

§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:   

 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 
do podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności  w 2016 roku. 

6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania 
finansowego Enea S.A. za rok  obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., Skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok  obrotowy kończący się 31 grudnia 
2016 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea           
w 2016 r.  

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania 

finansowego Enea S.A. za rok  obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok  obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres  
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

11.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2016 r. 

12.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium           
z wykonania obowiązków w 2016 r. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Enea S.A.  

14.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

 
 
 

 
 



§ 2  

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …   
 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.  



Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 

Uchwała  nr … 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku  

 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy 

Kapitałowej Enea w 2016 r. 
 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności  
Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : … 
 

 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

UZASADNIENIE 
 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu 

z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy . Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek 

handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S .A. może być również 

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów  

o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu. Biorąc pod uwagę fakt,  

iż Spółka Enea S.A. należy do Grupy Kapitałowej Enea i jest jednocześnie spółką publiczną, 

notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to uznać za zasadne należy 

zobowiązanie Spółki do publikacji w ramach Raportu Rocznego Spółki – Sprawozdania Zarządu           

z działalności Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r. 

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Enea S.A. w przedmiocie Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej 

Enea w 2016 r. 

Uchwałą nr 20/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła 

przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem 

faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.  

 



Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała  nr ………. 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku  

 
 

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.  

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 
 
 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2  
pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe  
Enea S.A. za rok  obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzą: 

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., zamykające się  
po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18 217 925 tys. zł (osiemnaście 
miliardów dwieście siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) ; 

2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów  
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości  

620 243 tys. zł (sześćset dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) oraz 
pełnym dochodem w wysokości 652 474 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta 
siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); 

3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r.  
do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 652 474 tys. zł (sześćset 

pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); 

4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 217 190 tys. zł (dwieście siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt 
tysięcy złotych); 

5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych 
stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.  



 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne Jednostkowe sprawozdanie finansowe 

podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 

bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego. W świetle powyższego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok  

obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu. 

Uchwałą nr 17/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła zgodność 

Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym oraz 

zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.  

 



Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku  

 
 

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 

 
 
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Kapitałowej Enea za rok  obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzą: 

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., zamykające się  

po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 24 536 519 tys. zł (dwadzieścia cztery 
miliardy pięćset trzydzieści sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), 

2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres  
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 848 913 tys. zł 
(osiemset czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych) oraz pełnym 

dochodem w wysokości 886 327 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta 
dwadzieścia siedem tysięcy złotych), 

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. 
do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 889 126 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt 
dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych), 

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu 
środków pieniężnych o kwotę 518 123 tys. zł (pięćset osiemnaście milionów sto dwadzieścia 

trzy tysiące złotych), 

5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych 

stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.  
 

 



Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej,                

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne 

sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeks u spółek 

handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i  zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle 

powyższego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok  obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2016 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. 

Uchwałą nr 19/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła 

przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego 

zatwierdzenie. 

 



 Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała  nr ………. 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 
     

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres  
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 
 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie  

620 243 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych)  
w następujący sposób: 
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 110 360 644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję, 

- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 
509 882 355,50 zł. 

 

§ 2 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 24.07.2017 r. oraz 

dzień wypłaty dywidendy na 10.08.2017 r. 
 

§ 3  

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.  
 

Uzasadnienie: 
 

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 

§ 3 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. propozycji podziału zysku netto 

Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawione zostało 

w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. proponowanego podziału zysku netto 

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”.  

Uchwałą nr 18/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Enea S.A. za okres od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r.   

 



Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad 

PROJEKT 
 

Uchwała nr …. 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 
 

§ 1  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium 
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 
 

Uzasadnienie: 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W  związku 
z faktem, iż Pan Mirosław Kowalik w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pełnił funkcję Prezesa 

Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 
Uchwałą nr 21/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Kowalikowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

 
 
 

 
 

 
 



Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 

 
 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 
 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 
§ 1  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 
 
 

Uzasadnienie: 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 
z faktem, iż Pan Wiesław Piosik w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pełnił funkcję Członka 

Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  
 

Uchwałą nr 24/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Piosikowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 



Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała nr … 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 
 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 
 

§ 1  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

 
 

Uzasadnienie: 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 
z faktem, iż Pan Piotr Adamczak w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. pełnił funkcję Członka 
Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 

Uchwałą nr 23/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Adamczakowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

 



Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała nr … 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 
 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 
 

§ 1  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

 
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 
 

Uzasadnienie: 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 
z faktem, iż Pan Mikołaj Franzkowiak w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. pełnił funkcję 
Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne. 

 

Uchwałą nr 22/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Mikołajowi 
Franzkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w okresie od 15.02.2016 r.  
do 31.12.2016 r. 

 
 

 

 

 



 

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała nr … 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 
 

§ 1  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  
 
 

 
Uzasadnienie: 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 
z faktem, iż Pani Dalida Gepfert w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. pełniła funkcję Członka 

Zarządu ds. Finansowych  podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 
Uchwałą nr 27/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Pani Dalidzie Gepfert 
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. 

 



Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad 

P R O J E K T 

 
Uchwała nr … 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 
 

§ 1  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  
 
 

 
Uzasadnienie: 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 

z faktem, iż Pan Grzegorz Kinelski w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. pełnił funkcję Członka 
Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  
 

Uchwałą nr 28/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kinelskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. 

 
 

 
 

 

 



 

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 
 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 
 

w sprawie udzielenia  Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium 

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S .A. uchwala co następuje: 

  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium  

z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r.  

do 31.12.2016 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W  związku 

z faktem, iż Pani Małgorzata Niezgoda w roku 2016 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 

w sprawie udzielenia  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 

w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18.02.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Piotr Kossak w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pełnił funkcję 

Członka Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie                         

od 18.02.2016 r. do 31.12.2016 r. podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 



  

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 
P R O J E K T 

 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szymańskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 

w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 18.02.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 

z faktem, iż Pan Rafał Szymański w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pełnił funkcję Członka 

Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 18.02.2016 r. do 31.12.2016 r. 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 

 

 

 

 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 
 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,  

w tym wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych w okresie 

delegowania do ich wykonania, tj. od 07.01.2016 r. do 15.02.2016 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Sławomir Brzeziński w roku 2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, 

w tym wykonywał obowiązki Członka Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych w okresie delegowania  

do ich wykonania, tj. od 07.01.2016 r. do 15.02.2016 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe  

i zasadne. 

 

Uchwałą nr 26/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie delegowanemu do czasowego wykonywania 

czynności Członka Zarządu ds. Handlowych Spółki Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. -           

Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie  

od 07.01.2016 r. do 15.02.2016 r. 

 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 
 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium    

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r.,  

w tym wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Enea S.A. w okresie delegowania      

do ich wykonania, tj. od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Wiesław Piosik w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. pełnił funkcję 

Członka Rady Nadzorczej, w tym wykonywał obowiązki Prezesa Zarządu Enea S.A. w okresie 

delegowania do ich wykonania, tj. od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r., podjęcie przedmiotowej uchwały 

jest celowe i zasadne. 

 

Uchwałą nr 25/IX/2017 z dnia 20.04.2017 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie delegowanemu do czasowego wykonywania 

czynności Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Panu Wiesławowi 

Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie  

od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Rafał Bargiel w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r., pełnił funkcję 

Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 

 

 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Roman Stryjski w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r., pełnił funkcję 

Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium  

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Piotr Mirkowski w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r., pełnił funkcję 

Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium 

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Mikłosz w roku 2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 



  

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 
P R O J E K T 

 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 

Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 

z faktem, iż Pan Wojciech Klimowicz w roku 2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 
 

P R O J E K T 

 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 

 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.09.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 

Łączna liczba głosów oddanych    : … 
Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 

Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  
 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 

z faktem, iż Pan Paweł Skopiński w okresie od 05.09.2016 r. do 31.12.2016 r., pełnił funkcję Członka 

Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26.06.2017 roku 

 

 

w sprawie udzielenia  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  w okresie od 01.01.2016 r.           

do 15.01.2016 r. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pan Tomasz Gołębiowski w okresie od 01.01.2016 r. do 15.01.2016 r. pełnił 

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe  

i zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 

P R O J E K T 

 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 

 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium       

z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium 

z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 15.01.2016 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.                            

W związku z faktem, iż Pani Sandra Malinowska w okresie od 01.01.2016 r. do 15.01.2016 r. pełniła 

funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad 
 
 

P R O J E K T 
 

Uchwała  nr … 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku 
 
 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Winiarskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 15.01.2016 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku 

z faktem, iż Pan Radosław Winiarski w okresie od 01.01.2016 r. do 15.01.2016 r. pełnił funkcję 

Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  



Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad 

 

P R O J E K T 
 

Uchwała nr … 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 26.06.2017 roku  
 

 

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Enea S.A. 
 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 36/IX/2017 z dnia 24.05.2017 r. w przedmiotowej 
sprawie: 

§ 1 

 
Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez:  
 

1) zmianę § 5 Statutu poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 o treści: 
 
3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego 

Rzeczpospolitej Polsk iej. 
 

2) zmianę § 20 ust. 4 Statutu ENEA S.A. polegającą  na zastąpieniu jego dotychczasowego 

brzmienia i nadaniu jemu następującego:  
 
4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje 

tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie  
z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na tak ie czynności.  
W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na tak ie 

czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do dokonania tak ich 
czynności. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pk t 2, wymóg uzyskania jak iejkolwiek 
przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez 

Spółkę umów wynikających z prowadzenia podstawowej działalności Spółk i związanej               
z obrotem energią elek tryczną oraz paliwami gazowymi w szczególności  
w zakresie: 

1) nabycia lub zbycia energii elek trycznej lub paliw gazowych,  

2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elek trycznej  

i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elek trycznej lub kompleksowych 
zawierających postanowienia umowy sprzedaży paliw gazowych i umowy o świadczenie 
usług dystrybucji paliw gazowych,  

3)    o świadczenie usług przesyłania energii elek trycznej albo paliw gazowych lub  
o świadczenie usług dystrybucji energii elek trycznej albo paliw gazowych,  

4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii 

elek trycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogaz u 
rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,  

5) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności 

energetycznej,  

6) o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności 
prawnych związanych z realizacją powyższych umów. 

 

 



§ 2 

 
Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w treści stanowiącej 
załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
     § 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   : … 
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : … 
Łączna liczba głosów oddanych    : … 

Liczba głosów „za”     : … 
Liczba głosów „przeciw”     : … 
Liczba głosów „wstrzymujących się”   : …  

 

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.  

 

 
 

Uzasadnienie 

 

Zmiana § 5 Statutu poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 o treści: 

3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego 
Rzeczpospolitej Polsk iej. 

Zasadne jest zaakcentowanie w Statucie Spółki szczególnej roli ENEA S.A. w obszarze 

bezpieczeństwa energetycznego państwa, która znajduje potwierdzenie w szeregu aktów prawnych 

oraz dokumentów programowych. Warto w tym w zakresie zwrócić uwagę na postanowienia 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu 

spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa przyznające spółce ENEA S.A status spółki         

o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.  

 

Zmiana  § 20 ust. 4 Statutu ENEA S.A. polegająca na zastąpieniu jego dotychczasowego 
brzmienia:  

  4.  Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje 
tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym 
Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na tak ie czynności. W przypadku gdy 

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na tak ie czynności, wówczas Rada 
Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do dokonania tak ich czynności. Z zastrzeżeniem 
postanowień § 20 ust. 2 pk t 2, wymóg uzyskania jak iejkolwiek  przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 

powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów:  

1) nabycia lub zbycia energii elek trycznej, 

2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elek trycznej i umowy 
o świadczenie usług dystrybucji energii elek trycznej, 

3) o świadczenie usług przesyłania energii elek trycznej lub o świadczenie usług dystrybucji 

energii elek trycznej, 
4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia                       

w szczególności świadectw pochodzenia energii elek trycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego,  
5) świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności prawnych 

związanych z realizacją powyższych umów.  

 

 



następującym brzmieniem: 

4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko 
w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub 

przepisami prawa, do udzielania zgody na tak ie czynności. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie 
jest upoważnione do udzielania zgody na tak ie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna 
wcześniej udzielić opinii co do dokonania tak ich czynności. Z zastrzeżeniem postanowień               

§ 20 ust. 2 pk t 2, wymóg uzyskania jak iejkolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody 
Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów wynikających z prowadzenia 
podstawowej działalności Spółk i związanej z obrotem energią elek tryczną oraz paliwami gazowymi 

w szczególności w zakresie: 

1) nabycia lub zbycia energii elek trycznej lub paliw gazowych,  

2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elek trycznej  
i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elek trycznej lub kompleksowych 
zawierających postanowienia umowy sprzedaży paliw gazowych i umowy o świadczenie usług 

dystrybucji paliw gazowych,  
3) o świadczenie usług przesyłania energii elek trycznej albo paliw gazowych lub  

o świadczenie usług dystrybucji energii elek trycznej albo paliw gazowych,  

4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii 
elek trycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu 
rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,  

5) nabycia lub zbycia praw majątk owych wynikających ze świadectw efektywności 
energetycznej,  

6) o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności prawnych 

związanych z realizacją powyższych umów.  
 

Na dzień dzisiejszy postanowienia Statutu ENEA S.A. w § 20 ust. 4 pkt 1) i 2) nie uwzględniają paliwa 
gazowego, będącego w ofercie ENEA S.A., co w przypadku kontraktów gazowych, przekraczających 
wartość 5 mln Euro, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 10) Statutu ENEA S.A. skutkuje koniecznością 

każdorazowego uzyskania przez Zarząd ENEA S.A zgody Rady Nadzorczej ENEA S.A. na zawarcie 
takiej umowy, a przez to implikuje znaczne wydłużenie procesu sprzedaży paliwa gazowego              
do największych kontrahentów i zmniejszenie skuteczności ich pozyskiwania.  

Dodanie w pkt 3) umów o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych oraz umów o świadczenie 
usług dystrybucji paliw gazowych podyktowane jest faktem, iż zawieranie przez Spółkę umów,             

o których mowa w pkt 1) i 2) jest uzależnione od zawarcia stosownych umów na przesył lub 
dystrybucję paliw gazowych co w połączeniu z koniecznością uzyskania przez Zarząd ENEA S.A. 
zgody Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy również wydłuża proces samej sprzedaży paliwa 

gazowego.  Tym samym zmiana pkt 3) usprawni proces sprzedaży paliwa gazowego. Równocześnie, 
biorąc pod uwagę inne obszary działalności ENEA S.A., koniecznym jest również zwolnienie                
z obowiązku uzyskiwania przez Zarząd ENEA S.A zgody Rady Nadzorczej ENEA S.A. w odniesieniu 

do umów nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia biogazu 
rolniczego czego konsekwencją jest zmiana pkt 4).  

Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania przez Zarząd ENEA S.A zgody Rady Nadzorczej ENEA S.A.        
w odniesieniu do umów nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw 
efektywności energetycznej poprzez dodanie pkt 5) podyktowane jest koniecznością skrócenia 

procesu realizacji zobowiązań wynikających z  ustawy z dnia 12 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej, która weszła w życie 01.10.2016 r., ENEA S.A. zobowiązana jest do nabywania praw 
majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej.   

 

 


