
PROJEKTY  UCHWAŁ 
 

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”)  przedstawia projekty 
uchwał, które zamierza przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w 

dniu 1 czerwca 2017 roku. 
 

Projekty uchwał uwzględniają uchwały zgłoszone wraz z wnioskiem z dnia 10 maja 2017 
roku o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożonym w 

trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
 

 
UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTRIM S.A. 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTRIM S.A. 

 
 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………... 
 
 

UCHWAŁA NR 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ELEKTRIM S.A. 
z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym 
raportem bieżącym nr  4/2017 z dnia 12 maja 2017 roku oraz przedstawionym na stronie 
internetowej Elektrim S.A.  
 
 

UCHWAŁA NR 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ELEKTRIM S.A. 
z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie powołania biegłego „rewidenta ds. szczególnych”  

 
Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

a. Wyznaczyć ....………………………………. jako biegłego „rewidenta do spraw szczególnych”, do 

przeprowadzenia badania w zakresie i na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale 

poniżej. 

b. Zobowiązać Zarząd, Radę Nadzorczą Elektrim S.A. i pracowników wszelkiego szczebla, a także 

współpracujące podmioty doradcze do udostępnienia biegłemu, o którym mowa w punkcie 
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a. powyżej wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów w postaci: umów, porozumień, 

ugód, analiz, dokumentów księgowych, pism w postępowaniach: sądowych, 

administracyjnych, sądowo-administracyjnych i podatkowych, we wszelkiej formie; i 

wszelkich informacji żądanych przez biegłego w celu przeprowadzenia badania.  

c. Badanie, o którym mowa w niniejszej Uchwale, powinno rozpocząć się nie później niż  trzy 

miesiące od daty jej podjęcia i zakończyć przed końcem 2017 roku.  

d. Koszty badania, o którym mowa w niniejszej Uchwale, ponosi Elektrim S.A. w całości. 

e. Badaniu biegłego, o którym mowa w punkcie a. powyżej, powinny podlegać następujące 

kwestie: 

- wycena aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w Warszawie na koniec marca 

2017 roku, łącznie z rynkowym oszacowaniem wartości poszczególnych, istotnych dla Spółki 

aktywów – w celu określenia wartości przypadającej na jedną akcję Elektrim S.A.;  

- określenie rzeczywistych potrzeb na płynne środki finansowe Elektrim S.A w terminie do 

końca czerwca 2018 roku i możliwości pozyskania części lub całości tych środków z majątku 

Spółki lub rynków finansowych. 

 

UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ELEKTRIM S.A. 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

 w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do wyceny aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej 

Elektrim S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do: 

a) Wyznaczenia biegłego rewidenta do wyceny aktywów i pasywów GK Elektrim S.A., 

posiadającego doświadczenie w zakresie sporządzania wycen wielobranżowych 

przedsiębiorstw i grup kapitałowych, spełniającego kryterium niezależności, który nie 

współpracował ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi w okresie ostatnich 5 lat; 

b) Określenia warunków wykonania przedmiotowej wyceny. 

 

 

UCHWAŁA NR 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ELEKTRIM S.A. 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu 

jednolitego statutu Spółki. 

Na podstawie art. 359 § 1 oraz § 4 w zw. z art. 430 § 1 i 363 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) oraz § 11 pkt. 8 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

1.  Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w §5 Statutu Spółki po ustępie 

2 dodaje się nowy ustęp 3 o następującym brzmieniu: 

„3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje nabyte w trybie umorzenia dobrowolnego należy 

umieścić w bilansie Spółki w osobnej pozycji aktywów. Umorzenie akcji nabytych przez Spółkę 

w trybie umorzenia dobrowolnego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki. Umorzenie dobrowolne może być dokonane nie częściej niż raz w danym roku 

obrotowym. W Spółce może być utworzony specjalny fundusz rezerwowy na potrzeby 

umorzenia dobrowolnego.” 

2.  Zgromadzenie na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą 

Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w 

postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 


