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Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz
Grupy Kapitałowej ENEA w 2018 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 2018 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA
S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 r., w skład którego
wchodzą: 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r.,
zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 943 794 tys.
zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony siedemset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); 2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
zamykające się zyskiem netto w wysokości 727 136 tys. zł (słownie: siedemset
dwadzieścia siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) oraz pełnym
dochodem w wysokości 666 157 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć milionów
sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące
zwiększenie kapitału o kwotę 663 869 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy miliony
osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 4. Jednostkowe sprawozdanie z
przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
600 448 tys. zł (słownie: sześćset milionów czterysta czterdzieści osiem 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.
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 r., w
skład którego wchodzą: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
31.12.2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie
29 965 625 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów dziewięćset sześćdziesiąt
pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 2. skonsolidowane
sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018
r. do 31.12.2018 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 719 250 tys. zł (słownie:
siedemset dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz pełnym
dochodem w wysokości 630 751 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów siedemset
pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie
kapitału o 1 049 493 tys. zł (słownie: jeden miliard czterdzieści dziewięć milionów
czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie z
przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
36 288 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy
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.
Uchwała
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
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Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018
r. w kwocie w kwocie 727 136 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem milionów
sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) w następujący sposób: − 100% zysku netto tj. 727
136 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwały
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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:
- Mirosławowi Kowalikowi
- Piotrowi Adamczakowi
- Piotrowi Olejniczakowi
- Zbigniewowi Piętce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwały
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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:
- Stanisławowi Kazimierzowi Hebda
- Piotrowi Kossakowi
- Pawłowi Jabłońskiemu
- Rafałowi Szymańskiemu
- Piotrowi Mirkowskiemu
- Rafałowi Bargielowi
- Sławomirowi Brzezińskiemu
- Wojciechowi Klimowiczowi
- Pawłowi Koroblowskiemu
- Ireneuszowi Kulka
- Tadeuszowi Mikłoszowi
- Pawłowi Skopińskiemu
- Romanowi Stryjskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33
pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Pawła Koroblowskiego ze
składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała
w sprawie liczebności Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA
S.A. X kadencji wchodzić będzie 10 osób.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwały
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji wybranego przez
pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 w
związku z § 23 Statutu Spółki, a także w związku z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy o
komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje:
- Michała Dominika Jaciubek
- Macieja Mazur
- Mariusza Pliszka
w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia
21.05.2019 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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Uchwała
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji i powierzenia
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22
ust. 5 w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Stanisława Kazimierza
Hebda w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji i powierza funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek od
dnia 21.05.2019.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za

Uchwały
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 4 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje:
- Pawła Andrzeja Koroblowskiego
- Pawła Jabłońskiego
w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia
21.05.2019 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwały
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji jako członka
niezależnego
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i 7
Statutu Spółki, a także w związku z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje
- Romana Stryjskiego
- Piotra Mirkowskiego
w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki,
jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 21.05.2019 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za

Uchwała
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej X kadencji posiadającego
wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu
Spółki, a także w związku z art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Ireneusza Kulka, w skład
Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji, jako członka posiadającego wiedzę i
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Powołanie
wywiera skutek od dnia 21.05.2019 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej
kadencji
Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA
S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady
Nadzorczej ENEA S.A. nowej, X kadencji na dzień 30 maja 2019 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za
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Uchwała
w sprawie zmiany § 11 ust. 4 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zarząd Spółki przedkłada Radzie
Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok
obrotowy, sprawozdania dotyczące: 1) wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków
na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich
(public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z
zarządzaniem, 2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym .”
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany § 11 ust. 5 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zarząd jest obowiązany w spółkach,
wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust.
7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o
zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie
o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała
w sprawie dodania ust. 3 w § 12 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: W § 12 dodaje się ust. 3 o treści: „3. Członek Zarządu składa rezygnację
z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje
rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Jeżeli w wyniku
rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek
Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.”
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany § 20 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: § 20 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) wybór firmy audytorskiej do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,”
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia

Za
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tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała
w sprawie zmiany § 20 ust. 2 pkt. 10) Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: § 20 ust. 2 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: „10) opiniowanie sporządzanych
przez Zarząd sprawozdań dotyczących: a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na
usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz
usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także b) stosowania dobrych praktyk
określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach
zarządzania mieniem państwowym,”
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany pkt. 13) w § 20 ust. 2 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: W § 20 ust. 2 po pkt. 12 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje pkt.
13 o treści: „13) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.”
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w
treści Statutu Spółki: § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 1. „3. Do kompetencji Rady
Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) rozporządzenie składnikami
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych
aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do
spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000
złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także
oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180
dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa
przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy
czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o
oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez
wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: a. rok
– jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie 46 b. cały czas
obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 2) wzięcie w
leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania
nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12
następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie
miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR, 3) nabycie składników aktywów
trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości
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przekraczającej: a) 20 000 000 złotych lub b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
sprawozdania finansowego, 4) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do
innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie
jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o
wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej
równowartość 5.000.000 EUR, 5) realizację inwestycji, o ile nie zostały one zawarte w
przyjętym rocznym planie inwestycyjnym i ich wartość przekracza 10% wartości
inwestycji w zatwierdzonym planie rocznym, za wyjątkiem inwestycji w aktywa
finansowe mających na celu lokowanie nadwyżek środków pieniężnych w ramach
zwykłego zarządu, 6) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które
na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie
miesięcy, na rzecz jednego podmiotu, przekraczają równowartość 5.000.000 EUR, 7)
wystawianie weksli na kwotę ponad 5.000.000 EUR oraz weksli in blanco, 8) zaciąganie
innych niż wyżej wymienione zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu
czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają
równowartość 5.000.000 EUR, z wyłączeniem czynności prawnych stanowiących
realizację przez Zarząd zadań przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
rocznym planie rzeczowo-finansowym, w którym wyraźnie stwierdza się, że taka zgoda
na realizację danego zadania nie jest wymagana, 9) tworzenie oddziałów,
przedstawicielstw oraz innych jednostek, a także uczestnictwo w innych spółkach i
przedsięwzięciach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 10) zawiązanie lub
przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet
udziału w spółce osobowej przekracza 5.000.000 EUR, 11) objęcie albo nabycie akcji lub
udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej: a) 20.000.000 złotych lub, b)
10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego, 12) zbycie akcji lub
udziałów w innych spółkach o wartości rynkowej przekraczającej: a) 20.000.000 złotych
lub, b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego, 13)
zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za
świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym
podmiotem przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym, 14) zmiany umowy o
usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 13) powyżej, 15)
zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest
określona, 16) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o
wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 17) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub
innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1%
sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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Uchwała
w sprawie zmiany § 20 ust. 4 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „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 takie czynności. W przypadku, gdy Walne
Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada
Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii, co do dokonania takich czynności. Wymóg
uzyskania jakiejkolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej
nie dotyczy z czynności prawnych dokonywanych na warunkach rynkowych, w
szczególności na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych
lub w systemach obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności
operacyjnej w zakresie sprzedaży lub obrotu: energią elektryczną, paliwami do
wytwarzania energii elektrycznej, w tym gazem ziemnym i węglem lub produktami
powiązanymi, w tym prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia
energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub świadectw
efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji
CO2, lub ich instrumentami pochodnymi albo innymi prawami z nimi związanymi, jeżeli
wartość danej czynności nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a w przypadku nabycia wymienionych wyżej
składników aktywów trwałych – jeżeli wartość danej czynności nie przekracza wskazanej
powyżej wartości lub kwoty 100 000 000 złotych.”
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co
następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści
Statutu Spółki: § 36 otrzymuje brzmienie: „§ 36 1. Zbycie przez Spółkę składników
aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o
wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji
chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł. 2. Spółka
może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w
przypadku, gdy: 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego
majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo
know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży
określa uchwała Rady Nadzorczej, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na
zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych
przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a
sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy
lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że
przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę
zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek
Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 5) zbycie
następuje na rzecz spółek zależnych, 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2
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oraz ich ekwiwalenty. 3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1)
Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym,
publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych
zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. 3) W
przetargu lub aukcji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) Członkowie Zarządu oraz
Rady Nadzorczej Spółki, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz
Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) osoby, którym powierzono wykonanie
czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, d) małżonek, dzieci,
rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c, e) osoby, które pozostają z
prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub
aukcję. 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w
wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów
trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość
wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę
wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez
rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od
wartości księgowej netto. 6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika
aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty
przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę
rynkową. 7. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji,
treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. 8.
Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 9. Przetarg lub aukcję
wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę”.
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu
zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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