


Pan Krzysztof Lech PIONTEK, syn Bogumiła i Natalii, PESEL 740 l 2503411, 
zam. 64-200 Wolsztyn, ul. Sienkiewicza nr 9, którego tożsamość zastępca 
notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer AUM 828637, 
wybór ten przyjął. --------------------------------------------------------------------------

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Spółki zwołał na dzień 9 stycznia 2019 

roku na godzinę 14:00, we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Simony 
Krukowskiej przy ul. Krawieckiej 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
pod firmą: DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu, poprzez ogłoszenie w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z następującym porządkiem obrad: -------

1. Otwarcie obrad.-------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----------------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do
podejmowania u eh wał. ----------------------------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------

5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:----------------------------------------------------

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący
się 30 czerwca 2018 roku. --------------------------�--------------------------

b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca
2018 roku. -----------------------------------------------------------------------

c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -------------

d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -------------------------------

6. Podjęcie uchwał w sprawach:---------------------------------------------------------

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku.-----------------------------

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący
się 30 czerwca 2018 roku. -----------------------------------------------------

c. podziału zysku.------------------------------------------------------------------

d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
ni eh obowiązków.---------------------------------------------------------------

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków. ----------------------------------------

[. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------

g. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego.----------------------------------------

h. zmiany Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------

1. dematerializacji praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D,
upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o
wprowadzenie praw do akcji serii Coraz akcji serii B, Ci D do obrotu

2 

-----, 

lukas
Podświetlony

lukas
Podświetlony

lukas
Podświetlony

lukas
Podświetlony










































