
 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 1 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani 

……....................................., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 2 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 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 Zwy-

czajnego 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 2018 roku. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 

8. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez 

Członków Zarządu w 2018 roku. 

9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez 

Członków Rady Nadzorczej w 2018 roku. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności 

Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 3 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności 

ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok 

zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 
 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  

(tj. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2018 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą  
Nr 1532/V/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie  

oraz Uchwałą Nr 49/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, wniosła o jego zatwierdzenie 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ENERGA SA podlega 

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393  

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 4 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA, 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek  

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, zgodne  

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w skład którego 

wchodzą: 
1) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 

495 mln zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów), 

2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite 

dochody razem w wysokości 459 mln zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 
dziewięć milionów), 

3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów  

i pasywów sumę 15 293 mln zł (słownie złotych: piętnaście miliardów dwieście 

dziewięćdziesiąt trzy miliony), 

4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 950 mln zł (słownie złotych: dziewięćset 

pięćdziesiąt milionów), 

5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie 

stanu środków pieniężnych netto o kwotę 459 mln zł (słownie złotych:  

czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów), 

6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  

(tj. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA 

zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 



 

 

zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą  
Nr 1532/V/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku. 

Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie 

uznając, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 

rentowności i wyniku finansowego działalności gospodarczej oraz Uchwałą  
Nr 48/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, wniosła o jego zatwierdzenie przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne 

Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz  

art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 5 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia  

1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 

pkt 7 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zysk netto za rok obrotowy 2018, w wysokości 495 002 271,26 zł (słownie złotych: 

czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden 

26/100) dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez  

Zarząd Spółki we wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2018. Rada  

Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 50/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, oceniła 

pozytywnie powyższy wniosek. 

  



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 6 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez 

Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Alicji Barbarze Klimiuk (PESEL: 59042301422) absolutorium  

z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok,  

podjęła Uchwałę Nr 51/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, w której zwróciła się  
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Pani  

Alicji Barbarze Klimiuk - Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych, z wykonania 

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 7 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania 

przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych  

w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Jackowi Kościelniakowi (PESEL: 63100910837) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych  

za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok,  

podjęła Uchwałę Nr 52/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, w której zwróciła się  
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu  

Jackowi Kościelniakowi - Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych, z wykonania  

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku. 



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 8 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez 

Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych  

w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Grzegorzowi Ksepko (PESEL: 77012200531) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych  

za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok,  

podjęła Uchwałę Nr 53/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, w której zwróciła się  
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu  

Grzegorzowi Ksepko - Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych, z wykonania  

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku. 



 

 

PROJEKT                                                                                                  Załącznik Nr 9 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez 

Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Danielowi Obajtkowi (PESEL: 76010216955) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 

2018 roku do dnia 5 lutego 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok,  

podjęła Uchwałę Nr 54/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, w której zwróciła się  
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu  

Danielowi Obajtkowi - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 

1 stycznia do dnia 5 lutego 2018 roku. 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 10 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Siwko absolutorium z wykonania przez 

Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Arkadiuszowi Siwko (PESEL: 64012802696) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 2 lipca  

2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok,  

podjęła Uchwałę Nr 55/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, w której zwróciła się  
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu  

Arkadiuszowi Siwko - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 

2 lipca do dnia 31 lipca 2018 roku. 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 11 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania 

przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak (PESEL: 77021300424) absolutorium  

z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres  

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

 

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie  

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak 

również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 57/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku,  

przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  

2018 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,  

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku.  

 

 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 12 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania 

przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA  

w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Zbigniewowi Wtulichowi (PESEL: 58022500013) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

 

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie  

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak 

również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 57/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, 

przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  

2018 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,  

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku.  

 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 13 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium  

z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA 

w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy (PESEL: 66042000060)  

absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA 

za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

 

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie  

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak 

również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 57/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, 

przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  

2018 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,  

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku.  

 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 14 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Powałowskiemu absolutorium z wykonania 

przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA  

w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Andrzejowi Powałowskiemu (PESEL: 51100302510) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

 

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie  

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak 

również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 57/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, 

przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  

2018 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,  

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku.  

 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 15 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania 

przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA  

w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Markowi Szczepańcowi (PESEL: 64081800357) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

 

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie  

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak 

również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 57/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, 

przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  

2018 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,  

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku.  

 

 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 16 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania 

przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA  

w 2018 roku 

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

handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi (PESEL: 54011604931) absolutorium  

z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

 

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie  

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak 

również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 57/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, 

przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  

2018 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,  

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku.  

 



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 17 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy 

Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej  

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  

(tj. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności 

Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zostało przyjęte 

przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 1553/V/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku. 

Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie  

oraz Uchwałą Nr 59/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, wniosła o jego zatwierdzenie 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA podlega 

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 63c  

ust. 4, w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września  

1994 roku.  



 

 

PROJEKT                                                                                                Załącznik Nr 18 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 

2018 roku 

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki 

ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości  

Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia  

31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzą: 
1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, wykazujące zysk netto  

w wysokości 744 mln zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści cztery miliony), 

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite 

dochody razem w wysokości 696 mln zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdzie-

siąt sześć milionów), 

3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie akty-

wów i pasywów sumę 21 599 mln zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliar-

dów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów), 

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące 

zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 917 mln zł (słownie 

złotych: dziewięćset siedemnaście milionów), 

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące  

zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 891 mln zł (słownie zło-

tych: osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów), 

6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały: 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  

(tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze zm.) skonsolidowane sprawozdanie finansowego 

Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami  

Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zostało 

przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 1533/V/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie uzna-

jąc, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej, jak też wyniku finansowego za 2018 rok Gru-



 

 

py ENERGA, oraz Uchwałą Nr 58/V/2019 z dnia 28 maja 2019 roku,  

wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podlega  

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 

Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 wyżej wymienionej ustawy  

o rachunkowości.  

 


