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PROJEKT  Załącznik nr 1 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 26 czerwca 2017 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ENERGA SA 

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 1 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
uchwala się co następuje:  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA: 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

powzięcia wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ENERGA SA 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz 

ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 
8. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez 

Członków Zarządu w 2016 roku. 
9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez 

Członków Rady Nadzorczej w 2016 roku. 
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności 

Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 

ENERGA SA. 
13. Powołanie członków V kadencji Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 27 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Gdańsku.  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ENERGA SA. 
16. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,  
2) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi 

marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) 
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem 
oraz zmiany tych umów,  

3) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, 
zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,  

4) zasad i trybu zbywania składników trwałych,  
5) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, 

wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 
usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 

6) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki, 
7) powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka 

zarządu, 
8) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2,  

art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 


