
PROJEKT 
 

 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 20 maja 2014 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania 
przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w 2013 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 absolutorium z wykonania przez Niego 
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 
roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 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 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, 
przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013  
obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę  
pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.  

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 20 maja 2014 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania 
przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
w 2013 roku 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek  
handlowych, uchwala się co następuje: 
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§ 1 

Udziela się Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego 
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 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 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, 
przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013  
obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę  
pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.  
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 20 maja 2014 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Poloczek absolutorium z wykonania przez Nią 
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2013 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 Poloczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiąz-
ków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 
31 grudnia 2013 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.  
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Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 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 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, 
przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013  
obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę  
pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.  

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 20 maja 2014 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania 
przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 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 Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania przez Nią obo-
wiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 
31 grudnia 2013 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 2013 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 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, 
przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013  
obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę  
pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.  
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Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 20 maja 2014 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w 2013 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 Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu (PESEL: 41080901999)  
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 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 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, 
przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013  
obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę  
pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.  
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 20 maja 2014 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania 
przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek  
handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 
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Udziela się Panu Mirosławowi Szrederowi (PESEL: 57122607952) absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia  
1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 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 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, 
przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013  
obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę  
pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.  
 
 
 


