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Repertorium A numer 1 1272/2020 WYPIS 

AKT NOTARIALNY 

Dnia 22. 12.2020 r. ( dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące 

dwudziestego roku) w Kancelar ii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak 

& Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy u licy Gwiaździstej nr 64 

lok. 28/ 1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 

DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 02 1249140> 

NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej 

nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej 

również „Spółką", z którego notariusz Karolina Warczak-Mańdziak spisała 

n1n1eJ szy ------------- -------------------------------------- --- -----------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego 

zastępcy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Krzysztof 

Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki działając na podstawie 

art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, na 

dzień dzisiejszy na godzinę 13°0 zv.rołal w tutejszej Kancelarii Notaria lnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z nastcpującym porządkiem obrad:------------

1. Otwarcie Zgromadzenia . ------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwal . ----------------------------- --------------------------------

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

5. Wy bór Komisji Skrutacyjnej.----------------------- --------------------------------

6. Przedsta wienic oraz rozpatrzenie:---------------------------------------------- --



b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący s1ę w dniu 30 

czerwca 2 O 2.0 roku; -------------------------------------------------------- ------

c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;---------------

d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;--------------

e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący 

się w dniu 30 czerwca 2020 roku; -----------------,----------------------------

7 . Podjęcie uchwał w sprawach:------------------------------------------------------

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku· ---------------------
' 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku· ---------------------------------
' 

c. pokrycia straty z lat ubiegłych;-------------------------------------------------

d. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 

roku;--------------------------------------------------------------------------------

e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku; -------

f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 

2 020 roku; -------------------------------------------- ___ ---------________________ _ 

g. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; ---------------------------

h. uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych sern A, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii Dz wyłączeniem prawa poboru 

akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy; -------------

1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu 

Spółki;------------------------------------------------------------------------------

J· dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki d o obrotu na rynku 
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regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S .A.; ----------------------------------------------------- -----------

k. sporządzania sprawozdań fin ansowych zgodnie z Międzynarodowymi 

Stan dardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); -----------------

1. zmiany s tatu tu Spółki;---------------------------- ------------------------------

m. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej; -------------------------------

n . przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----------------------------

8. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------

9 . Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandyd a tu r. 

Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Pion tek n a Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur n ie zgłoszono . 

Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

Uchwała nr 1/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

§ 1. 

Zwyczajn e Walne Zgrom adzen ie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu wybiera n a Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana 

Krzysztofa Lecha Piontek. ---------- ------------------------------ ---

§ 2. 

Uchwała wch odzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------
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Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi
40, 9 7 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------
- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------
- o głosów przeci\\r, ----------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Krzysztof Lech Piontek, syn Bogumiła i Natalii, pesel 74012503411, według 

oświadczenia zamieszkały 53-134 Wrocław, ulica Brossa nr 12 m. 4, którego 

tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze 

AUM828637, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- --------------- ________ _ 

Ad 3} Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy 

obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na 

podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 I i 4022 Kodeksu spółek 

handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.254.345 akcji, co stanowi 40,97 % akcji 

w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 2.508.345 głosów, 

co stanowi 58, 12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia 

przesłanki § 13 ust. 7 Statutu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie 

odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.--------------

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwała nr 2/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 
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w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.----------------------------- -- ------ ---

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------

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

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------ -------

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:-------------------------------------------------

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący

się w dniu 30 czerwca 2020 roku;---------------------------------------------

b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30

czerwca 2020 roku; ----------------------------------------------- -----

c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;---------------

d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;--------------

e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący

się w dniu 3 0 czerwca 2020 roku; ---------------------------------------------

7. Podjęcie uchwał w sprawach:------------------------------------------------------

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; ---------------------

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotov.ry

kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; ---------------------------------

c. pokrycia straty z lat ubiegłych;-------------------------------------------------

d. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020

roku;----------------------------------------------------------------- ----

e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku; ------
, 
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f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 

2020 roku; -------------------------------------------------------------------------

g. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; ---------------------------

h. uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii Dz wyłączeniem prawa poboru 

akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy; -------------

1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu 

Spółki;------------------------------------------------------------------------------

1 • dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S .A.; -- -------------------------------------------------------------

k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); -----------------

1. zmiany statu tu Spółki;----------------------------------------------------------
m. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej;-------------------------------

n. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----------------------------
8. Wolne wnioski. ---

------ - ---~-----------------------------------------------
9. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 
1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------
- 2 508 345 ł - , · · 

• . g oso"" za podJęc1em uchwały, -----------------------------------------
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- O głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------

- O głosówv.'strzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia 

od wyboru Komisji Skrutacyjnej, na co wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili 

jednomyślnie zgodę . ------------------------------------------------------- --- -----------

Uchwała nr 3/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu 

odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------- ------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się.-----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 6a-6e) W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił i rozpatrzone zostało:-~ 

a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 

w dniu 30 czerwca 2020 roku; ------------------------------------------------;,-~"i'.i: :,-~1· --~;.
;_.,..~ >; ;;;_< < i·~i\ 
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b. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 
2020 roku; ---------------------_ --____________________________________________________ _ 

c. sprawozdanie Rady NadzorczeJ· z wyn1·ko'w d · oceny sprawoz arna 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -------------------

d. wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;-------------------

e. wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotOV\,Y kończący się 

w dniu 30 czerwca 2020 roku. --- ----------------------------------------

Następnie Prezes Zarządu zapytał obecnych akcjonariuszy czy mają pytania 

dotyczące przedstawionych sprawozdań. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił 

żadnych pytań ani zastrzeżeń. ---------------------------------------------------------

Ad 7a} Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ________ _ 

Uchwała nr 4/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 

pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 
1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, niniejszym zatwierdza 

przedłożone sprawozdanie Zarządu. ---------------------------------- --------- -------

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- -------------------------
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Przewodniczący stwierdził , że w glosowaniu j awn ym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddan o 2 .508.345 ważnych głosów, co stan owi 

40, 97 % kapi talu zakładowego, w tym :--------------------------------------~-------

_ 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------- ----------------

- O głosów przeciw,-------------------------------------------- ~------~-----------------

- O głosów wstrzymało się.------------------------ --------------------~------------

Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7b) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: 

Uchwała nr 5/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka") , działając n a podstawie a r t . 39 3 p k t 1 i a rt. 395 § 2 

kt 1 ustavry z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, p o p . 
rozpatrzen iu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotovvy konczący się 

w dniu 30 czerwca 2 02 0 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku i ze sprawozda n iem 

Rady Nadzorczej z oceny sprawozd ania fin ansowego Spółki w za kresie j ego 

zgodności z księgami i d okumenta m i, j a k i ze s tanem faktycznym, zatwierdza 

sprawozdanie fin a nsowe Spółki , na k tóre składa się: --- - ------- ------- ------- ---- -

1) wp rowadzenie do s prawozd ania finansowego; ------------------------------------

2) b ilan s sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku , k tóry po s tron ie 

a ktywów i p a sywów za myka się sumą 22 84 0 294,55 PLN (dwadzieścia 

dwa miliony osiem set czterdzieści tysi<;;cy dwieście dziewięćdziesiąt~~.;\ ,: · . .. >>,, 

złote 55 / 100) ;-------- ---------- --- --------------- - ------------- --------------) ~~.;~; .: f.t ::j)~',::,--\\ . 
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3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 

czerwca 2020 roku v.rykazujący zysk netto w v.rysokości 3 098 818, 49 PLN 

(trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 

49 / 100); --------------------------------------------------------------------------------

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2019 roku 

do dnia 30 czerwca 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów 

własnych o kwotę 3 059 271,06 PLN (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 6 / 100); --------------------------

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do 

dnia 30 czerwca 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę -377 124,76 PLN (trzysta siedemdziesiąt siedem 

tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 76 / 100); -------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 9 7 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7c) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 6/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych 

IO 

§ 1 
. ' łki DB Ener gy Spółka Akcyjna z siedzibą . W 1 Zgrom adzeme spo 

Zwyczajne a nc . t 395 § 2 pkt 2 ustawy 
. S ólka") działając n a podstawie a r . . 

we Wrocławiu {,, P . ' dl h po zapoznaniu się 
- . OOO r Kod eks spółek h an owyc , . 

z dnia 15 wrzesma 2 . . ty lat ubiegłych powstałej 
. d S ółki co do pokrycia stra z 

z wnioskiem Zarzą u p -łk' ok obr otowy zakończony 
. k d n eh finansowych Spo 1 za r . . 

w v.rymku kore ty a y . . . zasad r achun kowosci, 
O 19 roku wynikaJąceJ ze zm iany 

w d n iu 30 czerwca 2 . 16 222 0 2 PLN {szesnaście 
. netto z lat ubiegłych w kwocie . ' 

postan awia stratę . O ok ć z kapitału zapasowego 

tysięcy dwieście dwadzi:~~~~-~=~-:ł:~e 2 
/ 

1
_~_}_~ ___ : _____________________________ _ 

Spółki. -------------------

§2 

Uchwala wch odzi w życie z dniem podjęcia. ----------------

. 3. awnym wzięło udział . . rdził że w głosowamu 
Przewodmczący stwie ' . h ł -w co stanowi 

d 2.508 .345 waznyc g oso , 
1.2 54 .345 ak cji, z których od ano -------------------

40 97 % kapitału zakładowego , w tym:------------ -----------------------

-2'508 345 głosów za podjęciem u:~:a~:_::::::::::::::: ______________ _____ _ 
_ o głosów przeciw,------------------

-----------------------~--- O głosów wstrzymało się.---------- ------- . --------------
. t . rdzil że uchwała została podJęta. -

------------

Przewodniczący s wie , 

od· cie następującej uchwały: --------
Ad 7d) Przewodniczący zaproponował p Ję 

Uchwała nr 7/12/2 0 2 0 

1 Zgromadzenia Zwyczajnego Wa nego . . 
. z siedzibą we Wrocławiu spółki DB Energy Spółka AkcyJna 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie podziału zysku 
. d . 30 czerwca 2020 roku 

za rok obrotowy kończący się w n1u 

l \ 



§ 1 

Z\.V}'czajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się 

z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku \V')'pracowanego 

przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 

roku, postanawia zysk netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2019 

roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w kwocie 3 098 818,49 PLN (trzy miliony 

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych . 49 / 100) 

przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------------------

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 waznych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2. 508. 345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----- ~-------------------------------------------~---------------
- O głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7e) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: --------

Uchwała nr 8/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

§ 1 

Z\.V}'czajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 
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pkt 3 usta\.V}' z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlo\.V}'ch, 

niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do 

dnia 30 czerwca 2020 roku.------------------------------------------------------------

§2 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec \.V}'łączenia się od głosowania 

Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.345 akcj i, 

z których oddano 1.672.345 ważnych głosów, co stanowi 27,32 % kapitału 

zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - --

- 1.672.345 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwała nr 9/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art . 395 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

niniejszym udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 lipca 2019 roku 

do dnia 30 czerwca 2020 roku. --------------------------------------------------------

§2 



Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania 

Dominika Brach, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.345 akcji, 

z których oddano 1.672.345 ważnych głosów, co stanowi 27,32 % kapitału 
zakładowego, w tym:---- ------ -----------------------------------------------------

- 1.672.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw, -- ------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwała nr 10/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 lipca 2019 roku 

do dnia 30 czerwca 2020 roku.--------------------------------------------------------

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania 

Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.345 akcji, 

z których oddano 1.672.345 ważnych głosów, co stanowi 27,32 % kapitału 
zakładowego, w tym:----------------------------------------- ---------------------_ -----

- 1.672.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,------------
---- ----~~----------------

- O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 7f) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 11 / 12 / 2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB E n ergy Spółka Akcyj na z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka") , działając na pods tawie a r t . 393 p kt 1 i a rt. 395 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodek s spółek h a n dlowych , 

mmeJszym udziela Panu Iren eu szowi Wąsowiczowi a b solu torium 

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Na dzorczej Spółki za okres 

od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 r oku.------------------------

§ 2 . 

Uchwała wch odzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w glosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2 .508 .345 ważnych głosów, co s tanowi 

40,97 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------- ---

- 2 . 508 . 345 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się . -------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził , że uch wala została podjęta. -------------------

Uchwala nr 12/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu . -::--·:. 
• / :~ ~ ·~· fi . ✓ / , 7:• ..... 

z dnia 22 grudnia 2020 roku /.\ >::..-:;;-· :< •~\ 
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w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

niniejszym udziela Panu Ryszardowi Gumińskiemu absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 

lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.------------------------------------

§ 2. 
Uchwała wchod · · · d · d. · z1 w zyc1e z mem po Jęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------_ 

- O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 13/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocłmviu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

niniejszym udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2019 

roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -------------------------------------------------
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40,97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 14/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

niniejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 lipca 201 9 

roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -------------------------------------------------

§ 2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co s tanowi 

40, 97 % kapitału za kład owego, w tym: -------------------------------------



- O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 15/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

niniejszym udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2019 

roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -------------------------------------------------

§ 2. 

Uchwała wchod · · · d · ct· · z1 w zyc1e z mem po Jęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O ł · · g osow ws trzymało s1ę. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7g) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: --------

Uchwała nr 16/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
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z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

z wyczajn e Waln e Zgroma dzen ie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając n a p od stawie a r t. 385 § 1 u s tawy z d n ia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust . 3 statutu 

Spółki, niniejszym powołuje Pan a Ireneusza Wąsowicza do Ra dy Nadzorczej 

Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie fu n k cji Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej.----------------------------------- ---- -----------------

§ 2 

Uchwała wch odzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu t ajn ym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddan o 2 .5 08 .34 5 ważnych głosów, co„ s ta n owi 

4 0,97 % kapitału zakładowego , w tym:----------------------------------------------

- 2 .508. 345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw ,----------------------------- --- ---------- --------- -------

- O głosów wstrzymało sic;::. -------------------------------------- -----------------

Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta. ---- --------------

Uchwala nr 17/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

ZV1,yczajne Walne Zgromadzen ie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 3 85 § 1 ustawy z dni1a 

15 września 200 0 r. Kodeks spółek h andlowych oraz § 14 u st. 3 ~ta'fufi / :-:-°'>\ 
/ ~·· .- • - -. •. _. , , · 1 

Spółki, nin iej szym powołuje Mariusza Aleks andra Łosia do Rady N'Tffż:9t~,;- :~1 ~1;i'>·:\\ 
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Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady 

Nadzorczej. -------------------------------------__________________________________________ _ 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,--------------------------------- --------------------------------

- O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwala nr 18 / l 2 / 2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 

1 S września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu 

Spółki, z uwagi na zrzeczenie się przez Pana Krzysztofa Piontka, 

akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 lit. a 

statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady 

Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Krzysztofa Piontka z dnia 

22 grudnia 2020 roku, niniejszym powołuje Rafała Pisza do Rady Nadzorczej 

Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady 

Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------
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§2 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu t aj nym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2 .508 .345 ważnych głosów, co s tanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------- ----

- O głosów przeciw, ---------------------------------------------- ---------------------

- O głosów wstrzymało się. ----------------------------------------- ------------------

Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwała nr 19/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Waln e Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na pod stawie art. 385 § 1 u s tawy z dn ia 

15 września 200 0 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Sta tutu 

Spółki, z u wagi na zrzeczeme się przez Pa n a Dom inika Bracha, 

akcjonariu sza Spółki, przysługującego mu n a pod s tawie § 14 ust. 3 lit. b 

statutu Spółki u prawn ienia osobistego do powołania Członka Rady 

Nadzorczej Spółki, zgodn ie z oświadczeniem Pana Dominika Bracha z dnia 

22 gru dnia 2020 roku, niniejszym powołuje Tomasza Słońskiego do Rady 

Nadzorczej Spółki kolejnej kaden cj i, powierzając mu pełnienie funkcj i 

Członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------ ----

I 
Uchwała wch odzi w życie z dn iem podjęcia. -------------------------------------- -;--

-----~ -·~ 

§ 2 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:---------------------------- ------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się.---------------------------------------------- ---------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwała nr 20/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zv..ryczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu 

Spółki, z uwagi na zrzeczenie się przez Pana Piotra Danielskiego, 

akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 u st. 3 lit. c 

statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady 

Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Piotra Danielskiego z dnia 

22 grudnia 2020 roku, niniejszym powołuje Wojciecha Mroza do Rady 

Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji 

Członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu taj nym wzięło udział 

l.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % ka pi talu zakładowego, w tym: ----------------------------------------------
. 2 508 34~ ł · ct· · 

•' • --=> g osow za po Jęciem uchwały,-----------------------------------------
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- O głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się. ------------------------------------- ---

Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7h) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 21/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii Dz wyłączeniem prawa poboru 

akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (,,Spółka"), niniej szym postanawia uchylić uchwałę n r 14 

Zwyczaj nego Walnego Zgrom adzenia Spółki z dnia 9 s tycznia 2019 roku 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji a kcj i sern D 

z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez d otychczasowych 

akcjonariuszy. -------------------------------------- ---- ---------------------

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- ---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2 .508 .345 ważnych głosów, co s tanowi 

40 , 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2 . 508. 345 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------- -------

: ~ ::::: :szt:::~!~-~;~-:: :::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::: ::: : : i~i i~~~\, 
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7i) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ----------

Uchwała nr 22/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D 

oraz zmiany statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (,,KSH") uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 306.146,00 PLN (trzysta 

sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych) o kwotę nie niższą niż O, 10 

PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 41. 500,00 zł (czterdzieści jeden 

tysięcy pięćset złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 306.146,10 zł (trzysta 

sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) oraz nie 

wyższej niż 347.646,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset 
czterdzieści sześć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie 

więcej niż 415. OOO ( czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej O, 10 PLN (dziesięć groszy) każda 
(,,A keje Serii D"). ----------------------------------------------------------------------

2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu 

art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej 

w i:-ozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017 / 1129 z dnia 14 czen,vca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 
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dopuszczen iem ich do obrotu n a rynku regulowanym oraz u chylenia 

dyrektywy 2003 / 71 / WE (,,Rozporządzenie Prospek towe"). --------------------

3 . Akcj e Serii D zostaną zaoferowane n a zasad ach określonych w p rospekcie 

(,,Prospekt") sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami p rawa 

w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcj i Serii D, oraz 

w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcj i Spółki, 

w tym Akcj i Serii D oraz praw d o Ak cji Serii D (,,Prawa do Akcji Serii D"), 

do obrotu n a rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S .A. (,,GPW"). ------------------'--------------------

4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący 

się w dn iu 3 0 czerwca 202 1 roku, tj . począwszy od dnia 1 lipca 2020 

roku ~ - - - ---- --------------- ------ --------- ---- - --- ----------------------------------

5 . Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.--- ------

§ 2 

I. W interesie Spółki pozbawia się dotychcza sowych akcjonariuszy Spółki 

w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D. ---------------------------- -

2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa 

poboru Akcji Serii D d otychczasowych akcjonariu szy brzmi jak następuje: 

,,Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 

z 2 02 0 r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa p oboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadz enia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwały 

w przed m iocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

publicznej emisji akcji serii D z p oz bawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki praw a p oboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadz enie akcji Spółki do obrotu na 

ryn ku regu low anym, dematerializacji akcji oraz zawarcia 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S .A. Zarząd ~ :/ :~ i ')Zi\ 

wydaje poniższq opinię. Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie praw;;;~, .. >, _ ~-~ :~i)1 
, ·\\ 

7 5 o, \ ~ - , . . ~ )• 
- •• ;Pi;i" MA~~~ "I 

"' - vf?~,t~ / •I • ' , ..... ~:~---=-/ . , I 
',"o:' ::---;- • ' -t''Y 

~ • ;, __ -~·~ !~ 1:J i~.~~'.y . 



I 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji serii D i jednocześnie 

zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie 

Spółki i jej akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

o kwotę nie niższą niż O, 1 O PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 

41.500, 00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję 

nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 415. OOO (czterysta piętnaście 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej O, Jo 

PLN (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii D pozwoli 

na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków 

niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na 

realizację planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności na realizację 

projektów inwestycyjnych z obszarn efektywności energetycznej. z uwagi 

na wskazane powyżej plany inwestycyjne Spółki, wyłączenie prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji 

serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania 

środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki. Emisja 

nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację 

przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. 

Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze 

subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych 

dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków 

większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych 

akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele 

gospodarcze Spółki. Wobec powyższego, zdaniem Zarządu Spółki, podjęcie 

decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 

poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. Cena emisyjna 

akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki poprzez proces 

budowania księgi popytu. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki 
rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał 
w przedmiocie podwyzszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

publicznej emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do 
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ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ". -----------------------

§3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych 

z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych 

warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym w szczególności do:--

1. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art . 

17 Rozporządzenia Prospektowego, jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta 

z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie 

publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazan a w§ 1 ust. 1 

niniejszej uch wały; ---------------------------------------------------------- ---------

2. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Ser ii D, w tym przedziału cenowego lub 

ceny maksymalnej Akcji Serii D;-----------------------------------------

3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcj i Akcji Serii D; --------

4. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D; oraz------------------

5. ewentualnego zawarcia u mów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty 

publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, zarówno na zasadzie 

odpłatnej, jak i nieodpłatnej , w tym umowy lub umów o gwarancję emisji 

w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną.----------------------

§4 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia osta tecznej sumy, o jaką ma 

być podwyższony kapitał zakładov.ry Spółki w związku z emisją Akcji Serii 

D, przy czym suma pod\Ą,yższcnia kapitału zakładowego w związku 

z emisją Akcji Serii D określona p rzez Zarząd Spółki n ie może być niższa 

niż suma minimalna, ani wyższa niż suma m aksymalna podwyższenia 

określona w § 1 ust. 1 nin iejszej uchwały. ---------------------------------------

2. Zarząd Spółki na podstawie art. 31 O w związku z art. 431 § 7 KSH określi 

ostateczną treść § 8 u st. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczeni . 
/.""'J:-:-
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3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 

statutu Spółki.------------------------------------------------------------------------

§5 

W związku z § 1 - 4 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

zmienia§ 8 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące 
brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi od 306.146,10 zł (trzysta sześć tysięcy 
sto czterdzieści sześć złotych 10/ 100) do 347.646,00 zł (trzysta 

czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) oraz dzieli 

się na od 3.061.461 (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta 

sześćdziesiąt jeden) akcji do 3.4 76.460 (trzy miliony czterysta 

siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, w tym:-----------

a. 1.254.000 Ueden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 

12 54000, ---------------------------------------------------------------------------

b. 1.506.000 Ueden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, oznaczonych numerami 0000001 do 1506000 ---------------------
' 

c. 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych 

na okaziciela serii C, o wartości nominalnej O, 1 O zł (dziesięć groszy) 

każda, oznaczonych numerami od 000001 do 301460 --------------------
' 

d. nie mniej niż 1 Uedna) oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej O, 1 O 

zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 do 

415000. ------- ---- ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 
1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, 
- -------------------------------

- O głosów przeciw,- -----------~---~--~----------------~-------~---------------
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- o głosów wstrzymało się.---------------------------- -----------------~------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7j) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ----------

Uchwała nr 23/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się 

0 dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki 

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

0 spółkach publicznych (,,Ustawa o Ofercie Publicznej") i ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (,,Ustawa o Obrocie 

Instrumen tarni Finansowymi") uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1 

1. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na 

tk. h kcJ·1· Spo' łki notowanych celu przeniesienie notowań wszys 1c a 

dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na 

rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S .A. (,,GPW"), tj.: -----------------------------------------------------

a. 1.506 .000 ijeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B; oraz -----------------------------------------------------------

b.301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zv,rykłyc 



2. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na 

celu przeprowadzenie oferty publicznej (,,Oferta Publiczna") nie więcej niż 

415. OOO ( czterysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii D , 

o wartości nominalnej O, 1 O PLN (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej 

wartości nominalnej 41.500,00 zł PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset 

złotych) (,,Akcje Serii D") oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście 

tysięcy) praw do Akcji Serii D ("Prawa do Akcji") o wartości nominalnej 

O, 1 O PLN (dziesięć groszy) każde. --------------------------------------------------

3. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie 

i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

GPW:-----------------------------------------------------------------------------------

a. nie więcej niż 2.222.460 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa 

tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki (,,Akcje Dopuszczan e"), 

tJ.: -------------------------------------------------------------------------------

1. 1.506.000 Ueden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej O, 1 O PLN ( dziesięć 

groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.600,00 

PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych); -------------------

n. 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji 

Z\VYkłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej o, 1 O 

PLN (dziesięć groszy) każda akcja 1 łącznej wartości 

nominalnej 30.146,00 PLN (trzydzieści tysięcy sto czterdzieści 

sześć złotych);----------------------------------------------------------

m. do 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji Z\V"Ykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej O, 10 PLN (dziesięć 

groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 

41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych);-----

b. me więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do Akcji 

Serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde 

(,,Prawa do Akcji", a łącznie z Akcjami Dopuszczanymi: ,,Papiery 

Wartościowe Dopuszczane do Obrotu"). ----------------------------------

4. Niniejszym postanawia się o dematerializacji nienotowanych dotychczas 

Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z Ustawą 
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0 
Obrocie In strumen tami Finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz 

u bieganiem się o dopuszczen ie i wprowadzenie do obrotu n a rynku 

regulowa nym prowadzonym p rzez GPW. ------------------------- -- -

§ 2 

· · z d Spo'łk1· do podJ· ęcia wszelkich 1. Nin iejszym u powazm a s1ę arzą 

niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym d o złożenia 

odpowiednich wn iosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi 

w przepisach prawa oraz regulacja mi, uchwałami bądź wytycznymi GPW, 

Kraj owego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (,,KDPW") 

oraz Kom isji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----------------------------

a. przeprowadzen iem Oferty Publicznej; ----------------------------

b. u bieganiem się o d opuszczen ie oraz wprowadzenie Papierów 

Wartościov..rych Dopuszcza nych do Obrotu, w tym do złożenia 

od pow iednich wniosków; oraz ----------------------------------------------

c. dematerializacją nien otowanych dotych czas Pa pierów 

Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu , w tym w szczególności 

upoważnia się Zarząd Spółki d o zawarcia u mowy z KDPW 

0 rejestrację Pa pierów Wartościowych Dop uszczanych do Obrotu 

w depozycie papierów wartościowych prowad zon ym p rzez KDPW. ---

2 . Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

niezbędnych czynności praw nych i faktyczn ych, w tym przed Komisją 

Nadzoru Finansowego, GPW or az KDPW związanych z przeniesieniem 

notowań n otowanych dotychczas w Altern atywnym Sys temie Obrotu na 

ryn ku NewConnect Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu 

na rynek regulowany prowadzony przez GPW, w tym do u biegania się 

0 \VYkluczenie tych a k cji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu , 

po spełnieniu k ryteriów umożliwiających u bieganie się o ich dopuszczenie 

do ob rotu n a rynku regulowanym. ------------------------ -----

3 . Upoważnia sit;: Zarząd Spółki d o podjęcia decyzji o odstąpieniu od 

wykon a n ia niniej szej uchwały, zawieszenia j ej \VYk onan ia , odstąpienia od 

przeprowadzenia Ofer ty Pu blicznej lub zawieszenia jej przeprowad~~:~ : . , __ >" 

w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu p rzepro"'7t1 ~~,~:ni: } { ; ;:- ?~\ 

,, f~JłVJ 
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Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu 

przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony 

oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -------------------------

§3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapi talu zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się.--------------------------------- ---------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7k) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------

Uchwała nr 24/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF} / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 45 ust. la i le oraz art. 55 

ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym 

postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia 

1 lipca 2020 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane 

sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami 
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Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jak im ogłoszone zostały one w formie 

rozporządzenia Komisji Europej skiej . Dodatkowo Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że h istoryczne informacje 

finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być 

sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej {MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 

(MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia 

Komisji Europejski ej. ------------------------------------ --------------------------

2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz 

ewentualne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 

Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności 

zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję 

Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 202 1 roku. -----

§2 

Uchwala wchodzi w życie pod warunkiem, ze Spółka złoży do Komisji 

Nadzoru Finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej 

uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu lub j ego części, w którym -

zgodnie z przepisam i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

201 7 / 1129 z dnia 14 czerwca 201 7 r. w sprawie prospektu, który ma być 

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 

dyrektywy 2003/71/WE- wskaże na zamiar ubiegania się o dopu szczenie do 

obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym 

prospektem.---------------------------------------------------------

§3 

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu j awnym wzięło udział 

1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanoWll 

40 97 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- - , , •-...... 
' / ( . ' f ' ,· '"'-

~ '! ' , ' - 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------;;.~-~~; ;j;; : .;; ·,,\\ 
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- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------ -

Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta. ------------------

Ad 71) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:----------

U chwała nr 25/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

§ I 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu {,,Spółka"), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia uchylić 

dotychczasową treść statutu Spółki oraz przyjąć jego nowy tekst 

w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele 

podjęli uchwałę o przekształceniu spółki pod firmą DB Energy spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną 

zwaną dalej „Spółką". -------------------------------------------------------------------

§ 2. 

Spółka Akcyjna 

1. Firma Spółki brzmi: DB Energy Spółka Akcyjna. -------------------------------

2. Spółka może używać skrótu firmy DB Energy S.A. -----------------------------

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem 

graficznym. - ---------------------------------------------------------------------------
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§ 3. 

Sposób powstania 

k ł · spółki pod fi rma DB Energy spółka 1. Spółka powstała z prze szta cema , łk 
· 1 · · · d 'b we Wrocławiu w spo ę z ograniczoną odpowiedz1a noscią z s1e z 1 ą 

akcyjną.--------------------------- -----------------------------------~-----------------

2 . Założycielami Spółki są:----------------------- --------------------------------------

a ) Krzysztof Lech Piontek ,-------------------------------------- -

b) Dominik Jan Brach, ------------------------ ---------------------------

c) Piotr Wojciech Danielski,----------------------------------------------------~---

d) Magdalena Danielska, ------------------- ------------------ ___ -----------

e) Lech Danielski, -------------------- -----------------------------------------

f) Grzegorz Dąbrowski, ------------------- ----------------------------

g) Marcin Krzyżosiak, ---------------------------------------------------------------

h} Maja Janik,-------------------------------------------- -------------------

i) Łukasz Brach .---------------------------------------------------------------------

§ 4. 

Siedziba 

Siedzibą Spółki j est Wrocław.---------------------------------

§ 5. 

Obszar działania 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 

jej gra nicami. --------------------------------------------------------------~--------------

§ 6. 

Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony . --------------------------------------------

§ 7. 

Przedmiot działalności Spółki 
/ ~ .~ '. r_ .::.,-~,, 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------f;:"'"~->~"' ~:,; -· ~, ·~-\ 
1. (PKD 33. 13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektro~c;z,4(';,c··.,. ~};: ✓.;; :~\,\'i 

l ·· 3/a/i. v~~;t , ,, 3 5 \ ~ -7,.0 . ~ !i;,,-. j X'.' 
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i optycznych, ------------------------------------------------------------------__ _ 

2. (PKD 33.14 .Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,----------

3. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu 

i wyposażenia, -------------------------------------------------------------------

4. (PKD 33. 11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 

5. (PKD 35 11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,----------------------------

6. (PKD 35.1 4 .Z) Handel energią elektryczną, ----------------------------------

7. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, ------------------------------------------------- ------

8. (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę,--------------------------

9. (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno

inżynierskich,-------- ------------------------------------------------------------

10. (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,--------------------

11 . (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,------------------------------------

12. (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, ----

13. (PKD 43.31.Z) Tynkowanie,---------------------------------------------------

14. (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,----

15. (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie 

indziej niesklasyfikowane, -----------------------------------------------------

16. (PKD 58. 19 .Z) Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------

1 7. (PKD 62. Ol .Z) Działalność związana z oprogramowaniem, --------------

18. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie 

informatyki, - - ----------------------------------------------------------------

19. (PKD 62.03 .Z} Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 

in forma tycznym i, ----------------------------------------------------------------

20. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie tech nologii 

informatycznych i komputerowych, ------------------------------------------

2 l . (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami 

internetowymi (h osting) i podobna działalność,----------------------------

22. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,-------------------------

23. (PKD 64 .99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, z v.ryłączeniem ubezpieczeń i fund uszów 
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emeryta lnych,-----------------------------------------------------

24 _ (PKD 66. 19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych , ------------------

25. (PKD 66.2 1.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ------------------

26. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi 

lub dzierżawionymi, - ---- --------------------------------------------------------

27. (PKD 70. 2 l.Z) S tosunki międzyludzkie (public relations) 

i komunikacja, -------------------------------------------------------------------

28. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej zarządzania,--------------------------------------

29. (PKD 7 1. 12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 

doradztwo techniczne,----------------------------------------------------------

30. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, ------------------

31. (PKD 72.19.Z) Badania n aukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 

pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-------------------------

32. (PKD 73.11.Z) Działalność agen cji reklamowych, -------------------------

33. (PKD 73.12 .A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele 

reklamowe w radio i telewizji, -------------------------------------------------

34. (PKD 73 .12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 

w mediach drukowanych,---------------------- --------------------------------

35. (PKD 73. 12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 

w mediach elektronicznych (Internet), ---------------------------------------

36. (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele r ekla~owe 

w pozostałych mediach, ------------------------------------------ -

37. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, -------------------------

38. {PKD 74.1 O.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego 

projektov.rania, -------------------------------------------------------------------

39. (PKD 74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami, -------------------

40. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa 

techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------- ---- . 

41. (PKD 77. 1 l.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osob9,- --t< . : 11 _ ·, 

i furgonetek, -- --- ------------------------------ --------------------- ---k-½t.-,-'. :~:;~~) /i.-(~. H1..,,~ ~,o\ 
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42. (PKD 77.12.Z) Wynajem dzierżawa pozostałych pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli, --------------------------------

43. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń 

oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------

44. (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,------

45. (PKD 82 .19 .Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie 

dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca 

prowadzenie biura,--------------------------------------------------------------

46. (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw 

i kongresów, ---------------------------------- ------------------------------------

4 7. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------------

48. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację. ---------------------

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa 

wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest 

zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. ---------------------

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich 

uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju 

działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach 

działalności były vV}'konywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się 

posiadaniem takich uprawnień zawodovV}'ch. -----------------------------------

4 . Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, 

przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji 

gospodarczych, a także nabyv.,ać i zby,Nać m.in. akcje i udziały w innych 

spółkach. --------------------------------------------------------------------------___ _ 

§ 8. 

Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi od 306.146, 1 O zł (trzysta sześć tysięcy 

sto czterdzieści sześć złotych 10/ 100) do 347.646,00 zł (trzysta 

czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00 / 100) 

oraz dzieli się na od 3.061.461 (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy 

38 

czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji do 3.476.460 (trzy m iliony czterysta 

siedemdziesiąt sześć tysic;cy czterysta sześćdziesiąt) akcji, w tym:-----------

a) 1.254.000 Ueden m ilion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej O, 10 zł 

(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 

1254000, -----------------------------------------------------------

b) 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości nominalnej O, 10 zł (dziesięć groszy) 

każda, oznaczonych numerami 000000 1 do 1506000, ---------------------

c) 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych 

na okaziciela serii C, o wartości nominalnej O, 1 O zł ( dziesięć groszy) 

każda, oznaczonych numerami od 000001 do 301460, --------------------

d) nie mniej niż 1 Uedna) oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej O, 1 O 

zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 do 

415000. ----------------------------------------------------------------------------

2. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały opłacone w całości przed 

zarejestrowaniem spółki - zostały pokryte majątkiem spółki pod firmą DB 

Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 

( spółka przekształcana).----------- --------------------------------------------------

3. Kapitał zakłada-wy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i 

wkładami niepieniężnymi. ----------------------------------------------------------

§ 9. 

Akcje 

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami im iennymi lub na okaziciela oraz 

mogą być pokrywane tak wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.------

2. Zamiana akcji im iennych na akcje na okaziciela jest dokonyv.,ana 

bezzwłocznie , nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, 

na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się 

w formie pisemnej. ------------------------------------------------------ -----------

3 . Uprzywileiowanie akcJ'i serii A przedstawia się w ten sposób, że każda . . . ~ 
J ,,. ,-Y , I , --..-:-... 

z akcji serii A daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadz~ i ~ :~ ·.<,:1 
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W przypadku zamiany akcji serii A na akcje na okaziciela lub przejęcia 

własności akcji tytułem zabezpieczenia, uprzywilejowanie wygasa. 

W przypadku zbycia lub przejścia własności pod innym tytułem akcji serii 

A uprzywilejowanie wygasa, chyba że zbycie lub przejście własności akcji 

serii A nastąpiło na rzecz któregoś z Założycieli wskazanych w § 3 ust. 2 

to jest odpowiednio na rzecz: Krzysztofa Lecha Piontek, Dominika Jan a 

Brach bądź Piotra Wojciecha Danielskiego jak również w razie 

dziedziczenia akcji serii A przez spadkobierców tychże Założycieli.----------

4 . Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji 

na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.--------------------------------

5. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy posiadający akcje 

imienne serii A (,,Akcjonariusz Zbywający") zamierza zbyć swoje akcje 

serii A bądź akcje powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych serii A na 

akcje zwykłe na okaziciela (dalej zwane „Akcjami serii A") w Spółce, 

pozostali akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne serii 

A (,,Akcjonariusze Uprawnieni") mają prawo pierwszeństwa nabycia 

tychże akcji, na warunkach określonych w postanowieniach niniejszego 

paragrafu. --------------------------------------------------------- --------------_ -----

6. Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje pr awo pierwszeństwa 

nabycia Akcji serii A oferowanych przez Akcjonariusza Zbywającego po 

cenie wspólnie ustalonej przez Akcjonariusza Zbywającego 

i Akcjonariusza Uprawnionego. W przeciwnym wypadku cena zostanie 

ustaJona przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. 

Akcjonariusz Uprawniony może zgłosić pisemnie chęć nabycia 

oferowanych w ten sposób Akcji serii A w terminie 30 dni od pisemnego 

zawiadomienia przez Akcjonariusza Zbywającego lub od dostarczenia 

Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego raportu z wyceny Akcji serii 

A posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego.------------------------------

7 . Jeśli Akcjonariusz Zbywający ma zamiar zbyć Akcje serii A zobowiązany 

jest przesłać zawiadomienie o takim zamiarze listem poleconym lub 

pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru tego samego dnia do Zarządu 

Spółki każdego pozostałego Akcjonariusza Uprawnionego 

uwidocznionego w Księdze Akcji lub innym rejestrze prowadzonym dla 
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Spółki, które m u si zawierać przynaj m n iej liczbę Akcji serii A przeznaczoną 

do zbycia w tym liczbę ak cji przeznaczoną do nabycia dla d anego 

Akcjonariusza Uprawnionego, określoną proporcjon a ln ie d o ak cji 

imiennych sern A już posiadanych przez danego Akcjon ariusza 

Uprawnionego.-------------------- ------------------------------------------------

8 _ w ciągu 7 dni od upływu terminu n a sk orzystanie z p rawa pierwszeństwa, 

Akcjonariu sz Zbywający Akcje serii A zobowiązany jest zawrzeć umowę 

zbycia Akcji serii A na warunkach określonych powyżej bądź odstąpić od 

Jej zawarcia.---------------------------------------------------------------- -----------

a} z Akcjonariu szem Uprawnionym, który jako j edyny skorzystał z prawa 

pierwszeństwa, co do całości Akcji serii A zaoferowanych do zbycia 

przez Akcjonariusza Zbywającego, lu b przynajmniej do części akcji 

określonych proporcjonaln ie d o liczby akcji imiennych sern 

A posiadanych przez Akcjonariusza Uprawnion ego który zgłosił 

pisemnie chęć nabycia Akcji serii A zgodnie z terminem przewidzianym 

w ust. 6,--------------------------------------------------------------

b) jeśli z prawa pierwszeństwa skorzystało więcej Akcjonariuszy 

Uprawnionych to Akcjonariusz Zbywający Akcje seri i A zobowiązany 

jest zawrzeć u mowy zbycia Akcji serii A z każdym z tych Akcjonariuszy 

Uprawnionych, zbywając im Akcje serii A proporcjonalnie do ich 

dotych czasowych akcji imien nych serii A w k ap itale zakładowym. W 

przypadku, gdy liczba oferowanych do sprzedaży Akcji serii A nie może 

być podzielona proporcjonalnie d o a kcj i imiennych serii A posiadanych 

przez Akcjonariuszy Uprawnionych korzystających z prawa 

pierwszeństwa nabycia tak, aby n ie powstał ułamek akcj i, n ie 

rozdzielon e Akcje serii A będą przysługiwały temu Akcjonariuszowi 

Uprawnionemu, który będzie posiadał w dacie złożenia oświadczenia o 

skorzystaniu z prawa pierwszeństwa naJv.r1ęccj akcj i Spółki. 

W przypadku , gdy kilku ak cjon ariuszy korzystających z prawa 

pierwszen stwa nabycia akcji będzie miało tą samą liczbę ak cj i, wtedy 

9. W przypadku n ieskorzystan ia z prawa 
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Akcjonariusza Uprawnionego zgodnie z postanowieniami ustępów 

poprzedzających, Akcjonariusz Zbywający może zbyć Akcje serii A 

dowolnie wybranej osobie. ---------------------------------------________________ _ 

10. Zbycie Akcji serii A w sposób sprzeczny z powyższymi postanowieniami 

jest bezskuteczne wo bee Spółki. -------------------------------------------------

§ 10. 

Umorzenie akcji 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich 

nabycia przez Spółkę.--------------------------------------- ------------------ __ 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała 

powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość 

rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty 

wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. ---------------------------------------------------------_ --_____________ _ 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego 

Spółki.----------------------------------------------------------------------------------

§11. 

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcj i 

lub podwyższenia wartosci nominalnej dotychczasowych akcji.--------------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, 

zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -

3. W razie podvVyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom 

Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, 

proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie 

emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić 

przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części 

akcji. -----------------------------------------------------------------------------------

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz 

mne papiery wartosciowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na 
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podstawie uchwal Walnego Zgromadz~n ia Spółka ma p rawo emitować 

obligacje za m ien ne na a kcj e lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz 

warranty subskrypcyjne · ---------------------------------- -----------------------

§12. 

Organy Spółki 

Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------

1) Walne Zgrom adzenie,------------------------------ --------- -

2) Rada Nadzorcza ,-------------------------------- -------

3) Zarząd. -------------------------------------------------- ------~--------------

§13. 

Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgroma dzenie może być Zwyczajne lu b Nadzwyczajne.----------------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzen ie zwołuje Zarząd w term inie m e 

późniejszym niż 6 miesięcy od zakończenia r oku obrotowego. ----------------

3 . Nadzwyczajne Waln e Zgromadzenie ZvVOłuje Zarząd z własnej inicja tywy, 

na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 5 (pięć) procen t kapitału zakładowego. --------------------------------

4 . Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-------------

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sp rawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz sprawozdan ia fin ansowego za ubiegły rok obrotowy,---------

b) podejmowanie uchwal o podziale zysków lu b pokryciu s traty, 

wysokości odpisów na kapitał zap asowy i inne fu ndusze, określeniu 

daty , według której ustala się listę akcjonariuszy u prawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i term inie 

wypłaty dywidendy , ------------------------------------------------- -

c) udzielenie absolu torium członkom orga n ów Spółki z wykon ania p rzez 

n ich o bowiązkóv.1, -----------------------------------------------------------------

d ) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o n aprawienie 

szkody ·wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowamu 
,.r \'!-. :'.,.., ~ : . :' 1; i.. 
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-

o rozwiązaniu Spółki i v..,yznaczaniu likwidatora,----------------------------

f) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem 

pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa 

w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,---------------------------------

g) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu 

i obniżeniu kapitału zakładowego,---------------------------------------------

h) zmiana przedmiotu działalności Spółki, --------------------------------------

i) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie 

i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków 

Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------

j) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz 

zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,---------------------------------

k) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza 

w drodze ich nabycia przez Spółkę,--------------------------------------------

1) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach 

przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami mmeJszego 

Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych 

przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

1/20 Uedną dwudziestą) kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę 

Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------

5 . Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.------------------

6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co 

do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych 

spraw do porządku obrad. ----------------------------------------------------------

7 . Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał , o ile 

reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 35% {trzydzieści pięć 

procent) głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100 % (sto 

procent) akcji.-------------------------- -----------------------------------------------

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością 

głosów, chyba że inne postcmowienia Statutu lub Kodeksu spółek 

handlov..,ych stanowią inaczej. ------------------------------------------------------
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9. Waln e Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki , a także 

w: Warszawie , Pozn aniu, Krak owie , Łodzi lub Katowicach . -------------------

§14. 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór n ad działalnością Spółki we 

wszystkich dziedzinach jej działalności. ------------------------------------------

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej 

kadencj i, w tym jej Przewodniczący zostaną powołani przez Założycieli 

spółki.----------------------------------------------------------------------------------

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali Członkowie Ra dy 

Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Waln e Zgromadzenie, 

z zastrzeżeniem że:-------------------------------------------------------------------

a) akcjona riusz Krzysztof Piontek m a prawo powołania jednego członka 

Rady Nadzorczej. Prawo to przysługuje akcjonariuszowi Krzysztofowi 

Piontek tak długo, j ak będzie posiadał 15% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu W spólników, -----------------------------------------------------

b) akcjonariusz Dominik Brach m a prawo powołania jednego członka 

Rady Nad zorczej . Prawo to przysługuje akcjona riu szowi Domin ikowi 

Brach tak długo, jak będzie posiadał 15% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu W spólników,-----------------------------------------------------

c) akcjonariu sz Piotr Danielski ma prawo powołania jednego członka 

Rady Nadzorczej . Prawo to przysługuje akcjonariuszowi Piotrowi 

Danielskiemu tak długo, jak będzie posiadał 15% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu W spólników. -----------------------------------------------------

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) letn iej 

wspólnej kadencj i. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie 

wybrany do pełnienia tej fu n k cj i. Członek Rady Nadzorczej może być 

w każdym czasie odwołany. -----------------------------------------------

5 . Jeżeli w przypadku, gdy na skutek v..,ygaśnięcia m andatu jednego 1. 1b 
~,'.", ' . ~ ,· ' · 
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członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, w drodze uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów, są uprawnieni do 

dokooptowania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej w miejsce 

brakujących. ---------------------------- ----------__________________________________ _ 

6. Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ich kadencja wygasa wraz z upływem 

kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia 

dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, ich kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad tego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, W tym wypadku p ostanowienia 

ust. 3 stosuje się odpowiednio.----------------------------------------------------

7 • Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej 

kadencji Rady 'WYgasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych członków Rady. -------------------------------------------------------

8 . Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze 

ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może ·wybrać ze 

swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. 

Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność 

Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod Jego nieobecność 

Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.------ -------------------------------

9 . Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego 

nieobecność Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady 

Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.---

1 O. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych , 

chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania 

uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego. - ------------------------------------------------------------

11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte , jeżeli wszyscy jej członkowie 

zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub 

pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co 

najmniej 3/ S z nich jest obecna na posiedzeniu. Porządek obrad Rady 

Nadzorczej me może być zm1emany lub uzupełniany w trakcie 
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posiedzen ia, którego do tyczy. Wymogu powyższego n ie stosuje się, gdy 

obecni są wszys cy członkowie Rady Nadzor czej i wyrażają oni zgodę n a 

zmianę lub uzupełnienie porządku obra d . --------------------------------------

12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w pod ejmowaniu uchwał 

Rady Nadzorczej oddając swój głos n a piśmie za pośrednictwem innego 

Członka Rady Nadzorczej , przy czym odd a n ie głosu na piśmie n ie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad n a posied zeniu Rady 

Nadzorczej . ---------------------------------------------------------------------------

13. w posiedzeniu Rady Na dzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego p orozumiewania się na odległość. Uchwały 

podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem 

podpisania listy obecności oraz protokołu z d anego posiedzenia przez 

każdego członka Rady Nadzorczej , który brał w n im udział w trybie 

obiegowym lu b n a k olejnym posiedzeniu Rady Nad zorczej . W takim 

przypadku przyj muje się, iż m iejscem od bycia posiedzenia i sporządzenia 

protokołu j est miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a lbo w 

razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego , jeżeli posied zenie 

odbywało się pod j ego przewodnictwem. ------------------------------------

14. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być 

powzięte w trybie p isemnym lub przy wykorzysta niu środków 

bezpośredniego porozu miewania się na odległość zarządzonym przez 

Przewodniczącego lub w r azie j ego nieobecności przez 

Wiceprzewodniczącego. Uchwały podjęte w tryb ie pisemnym lub p rzy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu m iewania się na odległość 

są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni 

o treści projek tu uchwały oraz co naj mniej polowa członków Rady 

Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -- ---- ----- --- -------------

15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą \vy nagrodzenie określone 

uchwałą W a l n ego Zgromadzen ia . -------------------------------------------------

16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone p rzez 

Regulamin Rady Nadzorczej . Regulamin ten zostanie uchwalony przez 

Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie .----------~:;:·,;,-:,-:-\ -:? •), , 
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spółek handlowych i w Statucie, w tym w szczególności:--:---------------------

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-------------------------------

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, 

i co do emisji obligacji, ---------------------------------------------------------

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników powyższych ocen, --------------------------------

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz 

w sporach z Zarządem lub jego członkami, ---------------------------------

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----------------------

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----------------------------------------

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

finansowe Spółki, ------------------------------------ -------------------------

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki 

i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych 

w uchwale Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------

9) ustalenie liczby członków Zarządu danej kadencji,------------------------

1 O) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie z 

ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na 

okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania 

czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 

rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 

czyn n ości; ------------------------------------------------------------------------

11) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.---------------------------------

18. Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, 

wieczystego użytkowania bądź udziału w wieczystym użytkowaniu, 

wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Kompetencja Walnego Zgromadzenia 

w tym względzie jest \\,Yłączona. -------------------------------------------------

19. Rada Nadzorcza może powołyv.rać komisje lub komitety, zarówno stałe, 

jak i ad hoc do rozpalrywania określonych spraw, jako organy 

opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków 
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Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz komitetów 

określa Regulamin Rady Nadzorczej . -------------------------------------------

20. Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Kom itet Audytu powoływany 

i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród j ej członków. Szczegółowe 

zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność 

i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określa Regulamin 

Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.-------------------------

§15. 

Zarząd 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich 

czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez p ostanowienia S tatutu lub 

przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego 

Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- ---------

2. Zarząd Spółki składa się z maksymaln ie 5 (pięciu) członków, w tym z 

Prezesa Zarząd u . ---------------------------------------------------------------------

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając im 

pełnienie określonych funkcji w Zarządzie. --------------------------------------

4. Wspólna kadencja członków Zarządu t rwa 3 (t rzy) lata. Każdy z członków 

Zarządu może być v.,ybrany na następną kadencję. Pierwsi Członkowie 

Zarządu pierwszej kadencji zostaną powołani przez Założycieli spółki. -----

5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez s iebie Regulaminu 

Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej .----------------------------

6. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. 

W razie równości głosów, decyduj e głos Prezesa Zarządu.---------------------

7. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie przed upływem kadencji 

zostać odwołani przez Radę Nadzorczą jedynie z ważnych powodów. Do 

ważnych powodów zaliczyć można w szczególności naruszenie regu laminu 

pracy , długotrwała choroba uniemożliwiająca prawidłowe sprawowanie 

funkcji członka Zarządu, utrata kwalifikacji , popełnienie przestępstwa, 

naruszenie dobrego imienia spółki, a także narażenie spółki n a s traty.71,_tr~: '.~'::>·:-~ 

8. Jeżeli Zarząd jest jednoosobov.,y, do składania oświadczeń w i1~1)~i~f-~1< :,~i;;~ 
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Spółki uprawmony jest każdy Członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest 

wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych 

jest dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z 

ustanowionym pro ku ren tern.--------------------------- ----------------------------

§16. 

Udział w zysku i kapitały Spółki 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym 

przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został 

przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do 

kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku 

rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1 / 3 Uednej 

trzeciej) kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------

3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że 

Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz, że 

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki.--------------------

4 . Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany 

rok obrotowy. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

1) kapi tal zapasowy, -----------------------------------------------------------------

2) dywidendę,-------------------------------------------------------------------------

3) fundusze celowe spółki. ---------------------------------------------------------

5 . Spółka tworzy: ------------------------------------------------------------------------

1) kapi tal zakładowy, ---------------------------------------------------------------

2) kapitał zapasowy,-----------------------------------------------------------------

3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---

§17. 

Rachunkowość 

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie 

z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.----------------

50 

§18. 

Rok obrotowy 

1. Rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca, przy czym pierwszy rok 

obrotowy spółki zakończy s1ę trzydziestego czerwca dwa tysiące 

osiemnastego roku (30-06-2018 r. ). ---------------------------

2 _ w ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd 

zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie 

z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----------------------------------

§19. 

Postanowienia końcowe 

w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statu tem maJą zastosowanie 

przepisy Kodeksu spółek handlowych.". ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

1.254.345 akcj i, z których oddano 2 .508.345 ważnych głosów, co s tanowi 

40,97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,------------------------------------------ --------------------------

- O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7m) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 26/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej 

§ 1 <~ \·--;, . '>-, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedt~a-.. ~~~t-~:": • ·. :\·, 
Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie §14 ust . 16 oraz § 13 u 'f.'•~~.i~J,;.·\'.:;•~~ ·1 · ·;::\ 
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statutu Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić regulamin Rady 

Nadzorczej Spółki, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 11 

grudnia 2020 roku, o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.-----------

§2 

Uchwała wchod · · · h ·1 ct· · z1 w zyc1e z c w1 ą po Jęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 
1.254.345 akcji, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40, 97 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------ ---------------------

- 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,-------------- ---------~----------------------- -----------------
- O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7n) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ________ _ 

Uchwała nr 27/12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Z"".Yczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie §13 ust. 4 lit. j statutu 

Spółki, niniejszym postanawia przyjąć regulamin Walnego Zgromadzenia 

Spółki o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały. ---------------------------

§2 

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

1,254_345 akcj i, z których oddano 2.508.345 ważnych głosów, co stanowi 

40 97 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------
' 

_ 2.508.345 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

- o głosów wstrzymało się.------------------------------------ - -

Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 9) Wobec wyczerpania punktów 1) - 7 ) porządku obrad i braku wolnych 

wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczaj nego Walnego 

Zgromadzenia.------------------------------------------------ ---------------

N a tym protokół zakończono. --------------------------------- ------------------

§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono:--- ---------------------------------

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 

pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

0 Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 22.12.2020 d la spółki pod 

firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -------------------

2) listę obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego aktu 

notarialnego, -------------------------------------------------- ----------------

3) regulamin Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik do Uchwały 

nr 25/12 / 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudn ia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej i jednoczesnie 

załącznik nr 2 do niniejszego aktu notaria lnego, --------------------------------

4) regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik do 

Uchwały nr 25/ 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB 

Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z d nia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie przyJęc1a regulaminu Walnego Zgromadzenia 

i jednocześnie załącznik nr 3 do niniejszego aktu notar1alnego.---------------

!\i 
§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spół~-'.~' -:'_::~\~ .. · ~<':, 

2 . Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postę1{J~\i~~!.t •·.,.··.· ·. '.~:'.\ ::> 
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rejestrov.,ym or az o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu 

w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

§ 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne

ponosi Spółka.----------------------------------------------------------------------------

§ 5. Po brano: ---------------------------------------------------------------------

1) podatek od czynności cywilnoprawnych od łącznej wartości, o którą

podwyższono kapitał zakładowy według stawki 0,5% - na p odstawie art. 7

ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności

cywilnoprawnych, po odjęciu od podstawy opodatk owania taksy

notarialnej wraz z podatk iem od towarów i usług w łącznej kwocie 984,00

zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru

przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zam ieszczenie

w Monito rze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie

100 ,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Ordynacja podatkowa - w kwocie -------------------------------------201,00 zł,

2) taksę notarialną - na podstawie§ 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej w kwocie------------------------------------800,00 zł,

3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a

oraz art. l 46aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów

i usług w wysokości 23% od kwo ty taksy notarialnej - w kwocie

------------------------------------------------------------------------------184,00 zł.
----===-;:==�======�==��====��==================--===�=--�====�=====-====== 

Razem:----------------------------------------------------------------------1.185 ,00 zł. 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 
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W WALNYM ZGROMADZENIU 

___:__---------
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-· 

Lista obecności podczas obrad Zwyczajnego Walnego 
zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2020 roku 

Podczas obrad reprezentowanych jest 2 508 345 głosów stanowiących 58, 12% ogólnej 

liczby głosów. 

Podpisy 

{ph� 
Jarosław Ośkiewicz �·· ...................... ······ ··�·-· ........ .

Krzysztof Piontek 

Piotr Danielski 

Dominik Brach

Przewodniczący 
�� Pz�d-tL ···········1································ 
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czrsrA STRONA 

DB ENERGY 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 

§1 

Postanowienia ogólne 

DB ENERG Y SPÓŁ KA A K CYJNA 
RE GULAMI N 

RAD Y N A DZORC Z EJ 

1. Rada Nadzorcza (zwana również „RN" lub „Radą") jest stałym organem nadzoru nad 

działa lnością DB ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu {.Spółka") . 

2. RN działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwal 

Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej (.,Regulamin"), a od dnia 

dopuszczenia akcj i Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW (~Dopuszczenie") także w 

sposób zgodny z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

3. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania, uprawnienia oraz tryb 

podejmowania uchwał. 

4. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia 

Przewodniczącemu RN lub Wiceprzewodniczącemu RN. 

5_ Wynagrodzenie Członków RN ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Statutu 

Spółki. 

§2 

Skład Rady Nadzorczej 

1. Rada składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wybieranych 

zgodnie ze Statutem Spółki. 

2. Kadencja Rady jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 

3. Mandaty członków RN wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy, w którym mija okres 3 lat od dnla 

powołania Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 

4 Członek RN, który objął funkcję w miejsce Członka RN, którego mandat wygasi w trakcie 

wspólnej kadencji, wykonuje swoją funkcję do końca kadencji całej RN 

5. Członek RN może być wybrany na kolejną kadencję, jak również w każdym czasie odwołany. 

6. Jeżeli w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków 

Rady Nadzorczej, skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, w drodze uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów, są uprawnieni do dokooptowania nowego członka 

lub członków Rady Nadzorczej w miejsce brakujących. 

7. Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne ZgrRma zenie, a ich 

kadencja wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej_ W prz~ ~ ~ .!erdzenia 
~ '"\, ___ ,. ~-.,~I • "Y \ 
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8. 

9. 

DB ENERGY DB ENERGY SPÓŁKA AKC YJ NA 

REGULAMIN 
RADY NADZORC Z EJ 

dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, ich kadencja wygasa 

wraz z zamknięciem obrad tego Walnego Zgromadzenia. 

Członek RN powinien posiadać należyte kompetencje i doświadczenie zawodowe 

reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić n iezbędną ilość czasu 

pozwalającą w sposób rzetelny wykonywać swoje obowiązki w RN. 

Każdy z Członków RN może w trakcie kadencji z/ożyć rezygnację z pełnionej funkcji bez podania 

przyczyn. Winien jednak rozważyć, czy planowana rezygnacja skutkowałaby uniemożliwieniem 

terminowego podjęcie istotnej uchwały RN. Rezygnacja powinna być złożona na ręce zarządu 

lub Przewodniczącego RN. 

1 O Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji lub w przypadku 

zakończenia kadencji jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami. 

11. Przewodniczący Rady Nadzorczej składając swoją rezygnację z pełnienia swojej funkcji lub w 

przypadku zakończenia kadencji obowiązany jest przekazać wszystkie sprawy i oryginały 

dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami Wiceprzewodniczącemu Rady 

Nadzorczej. 

12. Członek RN przedkłada Zarządowi i Przewodniczącemu RN kwestionariusz osobowy oraz 

oświadczenie o adresie do doręczeń. Członek RN ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać 

Zarząd i Przewodniczącego RN o zmianie okoliczności określonych w oświadczeniu 

l 3. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 

Wiceprzewodniczącego Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pefniące inne 

funkcje w Radzie Nadzorczej. Wybór dokonuje się zwykłą większością głosów obecnych na 

posiedzeniu Członków RN. 

14- Przewodniczący RN kieruje pracami RN, przewodniczy posiedzeniom RN oraz reprezentuje ją 

wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący RN nie może działać 

wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady. 

15. Pod nieobecność Przewodniczącego RN, w przypadku jego odwołania lub rezygnacji z pełnionej 

funkcji, pracami RN kieruje oraz posiedzeniom RN przewodniczy jej Wiceprzewodniczący. 

l 6. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy pełnienie funkcji Komitetu 

Audytu powierzono Radzie Nadzorczej ~ przynajmniej trzech Członków Rady Nadzorczej, 

spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a od dnia 

Dopuszczenia także w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 

17- Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi 

Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w 

obowiązujących przepisach prawa, a od dnia Dopuszczenia także w Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że Członek Rady 

Nadzorczej nie spełnia dłużej kryteriów niezależności, obowiązany jest on niezwłocznie O tym 

poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
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DB ENERGY 

§3 

Obowiązki Członków Rady Nadzorczej 

członkowie RN wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście . 

DB ENERG Y S PÓ Ł KA AKCYJ NA 
REGULAM I N 

RAD Y NA DZ ORC ZE J 

2
_ Członek RN jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji (ustnych, 

pisemnych lub przekazanych w formie elektronicznej), do których uzyska/ dostęp w związku z 

udziałem w pracach RN i nie udostępn ianie ich osobom trzecim. Zobowiązan ie do zachowania 

poufności ma zast osowanie niezależnie od tego, czy informacje t e były oznaczone jako 

„poufne", czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji 

przekazanych do wiadomości publlcznej, powszechnie znanych lub na kt órych ujawnienie 

Członek RN uzyskał zgodę Zarządu. 

3_ Jeżeli Członek RN nie dopełn i obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu do doręczeń, o 

którym mowa w § 2 ust. 12, za skuteczne doręczone będą uznawane zawiadomienia 

skierowane na dane teleadresowe lub adresy elektroniczne podane przez Członka RN w 

oświadczeniu o kt órym mowa w § 2 ust. 12. 

4. Udział w posiedzeniach RN jest obowiązkowy. Członek RN wyjaśn ia przyczyny swojej 

nieobecności Przewodniczącemu RN. 

§ 4 

Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak n iż 4 (cztery) razy 

w roku obrotowym. 

2. Posiedzenia RN zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

innego członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku 

zawierającego proponowany porządek obrad. Nie ogranicza to prawa do zwoływania posiedzeń 

RN przez Zarząd lub innego Członka RN, w szczególności jej Wiceprzewodniczącego, w 

przypadku kiedy z jakichkolwiek przyczyn Przewodniczący nie zwoła/ posiedzenia w 

wymaganym terminie. 

3 Zwołanie posiedzenia może odbyć się: 

a) poprzez wysianie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy 

wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 12, z wyprzedzeniem co najmniej 7 

dni od planowanego terminu posiedzenia, 

b) wysianie zawiadomienia pocztą na adres korespondencyjny wskazany § 2 ust. 12, z 

wyprzedzeniem 14 dni od planowanego t erminu posiedzenia, 

c) w t rybie pilnym telefonicznie lub osobiście - za zgodą wszystkich Członków RN z 

wyprzedzeniem dowolnym. . 

4. Zawiadomienie o posiedzeniu RN powinno określać datę, godzinę, miejsce ~ _rzą ek obrad 
/ ~ :- •· rJ i-;;:-

posledzenia. ~ . ;;_'..'1 :, · )_ ,'I' / '.\:,,, ·,. ' .,., 
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5. Zawiadomienia wysyłane są przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego 

upoważnioną. Przewodniczący Rady może w szczególności upoważnić do tego innego Członka 

RN lub Członka Zarządu Spółki 

6. Wysianie zawiadomienia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia RN 

wszyscy jej Członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na 

posiedzeniu i zostało to zaprotokołowane. 

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady. 

8. Nie ma potrzeby formalnego zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej są obecni, zgadzają się na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej 

i nie zgłaszają sprzeciwu do porządku obrad. 

§5 

Obrady Rady Nadzorczej 

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad RN. w przypadku jego nieobecności przebiegiem 

obrad kieruje Wiceprzewodniczący. W każdym innym przypadku obradami kieruje najstarszy 

wiekiem Członek RN obecny na posiedzeniu. 

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący RN. Pozostali Członkowie RN oraz 

Zarząd Spółki przesyłają swoje propozycje porządku obrad drogą elektroniczną na adres 

Przewodniczącego Rady. 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób obecnych na 

posiedzeniu Rady. 

4. Glosowania na posiedzeniu RN odbywają się w trybie jawnym. Na uzasadniony wniosek co 

najmniej jednego Członka RN lub w przypadkach nakazanych przepisami prawa 

Przewodniczący zarządza glosowanie w trybie tajnym. 

5. Posiedzenia RN są jawne i dostępne dla Członków Zarządu Spółki. Przewodniczący RN może 

wyłączyć jawność i dostępność obrad RN w sprawach dotyczących bezpośrednio całego 

Zarządu lub poszczególnych jego Członków lub w innych przypadkach według uznania 

Prze w od nicząceg o. 

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek Członka Rady Nadzorczej albo Członka 

Zarządu, w tym pracownicy Spółki. Rada Nadzorcza może żądać obecności poszczególnych 

Członków Zarządu lub pracowników Spółki na całości lub części obrad Rady Nadzorczej. 

7. Obrady Rady są protokołowane Protokół może być sporządzany w trakcie obrad i zostać 

podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych Członków Rady niezwłocznie po 

zakończeniu posiedzenia. Dopuszcza się możliwość przygotowania protokołu w terminie 

późniejszym i przesiania go do akceptacji Członkom RN. W takim przypadku protokół może 

~3 ENERGY SA Al. /\rmii Kr~Jowej 45 50· ~41 Wro~law Pol;,nd 
.-+48713377325 i':+4871337I326 
e·uro@clbenerg:, ~· www.dbenergy.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocfaw13+ ~brvczne1 · VI Wydział Gowodarczy 
KPS0000685-'S5 Nlf'59-1299S375 RFGON02724914 
KJ p'UI ,aklMowy: 304 ·•~6 7ł 

DB ENERGY 
DB EN ERGY S PÓŁ KA AKCYJ NA 

REGU LA M I N 
RAD Y NADZO RCZEJ 

zostać podpisany w trybie pisemnym (obiegowym) lub na następnym posiedzeniu RN. O 

sposobie protokołowania decyduje Przewodniczący RN. 

a. Protokół sporządza wyznaczona przez Przewodn iczącego Rady Nadzorczej osoba, którą może 

być inny członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki. 

9. Prace RN mogą być rejest rowane za pomocą systemów l narzędzi porozumiewania się na 

odległość w ramach których Rada odnotuje swoje wnioski. dodatkowe pytania i zalecenia. 

1 o. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: 

a) datę i miejsce odbycia posiedzenia, 

b) listę członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, z zaznaczeniem, które 

osoby brały udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na od ległość. 

c) listę innych osób biorących udział w posiedzeniu, 

d) porządek obrad, 

e) przebieg obrad oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub 

postanowień, wnoszonych przez poszczególnych Członków RN, 

f) treść podjętych uchwal wraz z wynikami glosowania, 

g) podpisy protokolanta i wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 

11. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może zażądać zaprotokołowania swych wniosków i 

oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeże li zostały sporządzone na piśmie w t rakcie 

posiedzenia. 

12. W przypadku odmowy podpisu protokofu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej 

Przewodniczący zaznacza tę okoliczność na li ście z podaniem przyczyny odmowy. 

13. Protokoły z posiedzenia Rady przekazywane są niezwłocznie przez kie rującego posiedzeniem 

Rady do Księgi Protokołów przechowywanych przez Zarząd Spółki. 

14. Kopię protokofów mogą otrzymać Członkowie Rady Nadzorczej na swoje żądan ie . 

§6 

Tryby obrad Rady Nadzorczej 

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżel i wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo 

powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą e lektron iczną, oraz co 

najmniej 3/5 z nich jest obecna na posiedzeniu. 

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie 

posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. 

3. Za zgodą obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej można odStąpić od 
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na brak uzyskania wymaganej większości głosów, każdy Członek Rady Nadzorczej może 

zaproponować odmienną treść uchwały o zakresie przedmiotowym pokrywaiącym się z 

pierwotnym projektem uchwały. Głosowanie nad tymi uchwałami odbywa się wg kolejności 

zgłoszeń projektów uchwal. 

5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym 

posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego 

posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział w trybie 

obiegowym lub na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, iż 

miejscem odbycia posiedzenia sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, 

jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 

6. W przypadku podejmowania uchwal przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość na posiedzeniu RN, jeden lub więcej Członków Rady łączą się 

z osobą kierująca obradami Rady poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza 

pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystania 

środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Rady lub osoba przez niego 

upoważniona odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej treść poszczególnych uchwał, 

po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój gfos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym 

oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

zarządzonym przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez 

Wiceprzewodniczącego. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków 

Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których 

Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi 
sprzeciwu. 

1 O. W przypadku podejmowania uchwal w trybie pisemnym lub przy użyciu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość drogą elektroniczną (np. e-mail, sms), treść 

uchwal jest uprzednio przekazywana do zapoznania się. Po przekazaniu treści uchwały (gdy nie 

został zgłoszony sprzeciw co do jej treści) zostaje ona wysiana do podpisu. Członkowie RN 
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poprzez złożenie swojego podpisu pod treścią uchwały glosują za przyjęciem lub odrzuceniem 

uchwały. Złożen ie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na tryb 

podejmowania uchwały. Za datę podjęc ia uchwały w trybach, o których mowa w niniejszym 

punkcie, uważa s ię datę złożen ia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, 

jeżeli glosowanie pisemne zarządzi/ Wiceprzewodniczący 

11. w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja), jeden lub więcej Członków Rady łączą 

się z osobą kierująca obradaml Rady poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza 

pozwalające na identyfikację osób biorących udział w podejmowaniu uchwały przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący 

Rady odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej treść poszczególnych uchwal, po czym 

osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. W takim 

przypadku Przewodniczący Rady sporządza protokół ukazujący wyniki głosowania, z 

zaznaczeniem, że glosowanie nad uchwalą odbyło się przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na od ległość. Protokół podpisuje Przewodniczący RN, a 

na następnym posiedzeniu RN podpisują go uczestn iczący w glosowaniu Członkowie RN. Za 

datę podjęcia uchwały podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredn iego porozumiewania 

się na odległość uważa się podpisanie protokołu z glosowania przez Przewodniczącego RN. 

12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy 

prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli glosowanie pozostaje 

nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczącego 

13. w ce!u zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia RN Zarząd Spółki winien 

przed każdym posiedzeniem Rady przesiać jej Członkom komplet materiałów niezbędnych do 

zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia RN. 

§7 

Tryb pracy Rady Nadzorczej 

1 _ Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. RN może oddelegować jednego lub 

kilku Członków do sarnodz1elnego pełnienia określonych czynności nadzorczych Sz.czególowe 

d . kres wykonywania takiego nadzoru będą każdorazowo określane uchwalą zasa y oraz o , 

podjętą po zasięgnięciu opinii Zarządu 

C I k l·estzobowlązany do z.łożenia RN sprawozdania z dokonanych czynności. 
2. Delegowany z one 

. 1 . spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych 
3_ RN moze powo ywac 

wo żądania opracowania. dla JeJ potrzeb ekspertyz i op1nil w zakresie 
zagadnień. RN ma pr·a 

-- umowy z wykonawcami takich prac zawiera Spó na własny 
należącym do jej kompetenqi. , 

koszt. 
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4- W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu będący stałym komitetem Rady Nadzorczej. 

Komitet Audytu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród j ej członków, 

przy czym Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, 

powinna spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 

na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym, a ponadto: (i) przynajmniej jeden członek Komitetu 

Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych, oraz (ii) członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i 

umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, 

jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej 

branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i 

umiejętności z zakresu tej branży. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady 

powoływania członków Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez 

Radę Nadzorczą. 

6. Rada Nadzorcza może powo~ywać także inne komisje lub komitety, zarówno stale, jak i ad hoc 

do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z 

poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Główną funkcją komisji i 

komitetów jest doradzanie, opiniowanie, formułowanie zaleceti oraz ocen w wybranych 

sprawach należących do kompetencji RN. Komisje i komitety są tworzone i rozwiązywane w 

drodze uchwał RN 

7. Przy podejmowaniu swych decyzji Rada Nadzorcza winna brać pod uwagę wyniki prac 

powołanych komitetów. 

8. Bieżące prace RN,jej komitetów i oddelegowanych członków, odbywają się przy użyciu środków 

porozumiewania się na odległość, a także oprogramowania stosowanego w Spółce. 

9. RN wydaje opinie w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które są 

przekazywane Zarządowi na 14 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd 

niezwłocznie przekazuje opinie Rady do wiadomości akcjonariuszy Spółki 

§8 

Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej 

l . Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

2. Kompetencje Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Statut 

Spółki. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki . 

4. W celu realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza jest uprawniona do: 
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a) żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów oraz 

innych materiałów dotyczących Spółki, 

b) badania wszelkich dokumentów Spółki, w tym w szczególności ksiąg i dokumentów 

finansowych Spółki oraz ich porównywania ze stanem faktycznym, 

c) żądania od Zarządu i innych pracowników Spółk i wszelkich wyjaśn ień niezbędnych do 

realizacji swoich zadań, 

d) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki, 

e) otrzymywania od Zarządu regularnej i adekwatnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w 

działalności Spółki. 

5. z przeprowadzonych czynności kontrolnych Rada Nadzorcza sporządza raport, w którym 

należy wskazać co najmniej zakres przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz wyniki 

przeprowadzonej kontroli. Raport podlega udostępnieniu Zarządowi . 

6. w przypadku stwierdzenia przez Członków Rady Nadzorczej w toku wykonywania funkcji 

nadzorczych: nadużyć, poważnych błędów, w tym mających wpływ na treść informacji 

finansowej lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółk i, Członek Rady 

Nadzorczej powinien zgłosić powyższe zdarzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który 

powinien podjąć odpowiednie działania, w szczególności wystąpić do Zarządu Spółki o 

przedstawienie wyjaśnień, a następnie zażądać od Zar.ządu wprowadzenia adekwatnych 

rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu podobnych nieprawidłowości 

w przyszłości. 

7. Rada Nadzorcza może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Jeże li Zarząd nie 

zwala Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, oraz Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

9. Rada Nadzorcza moi.e występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich 

sprawach objętych zakresem jej działa lności. 

10. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej jej Członkowie przekazują sprawy załatwiane przez Radę 

Nadzorczą nowo wybranemu składowi Rady Nadzorczej. 

§9 

Uczestnictwo Członków Rady Nadzorczej w Walnym Zgromadzeniu 

członkowie RN lub delegowany Członek RN powinni być obecni na Walnych Zgromadzeniach 

Spółki . 

2. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok 

obrotowy. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej powinno zawier c w szczególności 

informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełn iania_ RC ę1._C lonków Rady 

Nadzorczej kryteriów nieza leżności, liczby posiedzeń Rady N9~(of i~.\: ,i~/ ~~ itetów w 
I ,, ,, , t, -, 
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RADY NADZORCZEJ 

raportowanym okresie oraz dokonanie samooceny pracy Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Rady 

Nadzorczej zawiera także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów 

kontroli wewnętrznej. zarządzania ryzykiem, compfiance oraz funkcji audytu wewnętrznego; 
ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące 

raportowania finansowego i działalności operacyjnej. 

3. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust 2 powyżej, do zatwierdzenia 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym 
bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. 

§ 10 

Postanowienie końcowe 

1. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 
2. Obsługę organizacyjno-biurową prac RN zapewnia Zarząd. 
3. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez RN i zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie. 

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie począwszy od kolejnego posiedzenia, następującego po 

Walnym Zgromadzeniu, które zatwierdzi/o zmiany. 
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___ W_ A_ L!'(E:_G.O_ZG RO MA D.ZE N_I A 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Podstawy prawne 
1. Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z s iedzibą we Wrocławiu (,,Spółka") jest zwoływane, 

odbywa s ię oraz prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (.,KSH"), 
Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, a od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym GPW (..Dopuszczenie"), także z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na GPW. 

2. Walne Zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, 
by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup 
akcjonariuszy. 

3. Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób 
nienaruszający dobrych obyczajów. 

§ 2. Kompetencje 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należą sprawy zastrzeżone w przepisach KSH, 

przepisach innych ustaw i Statutu Spółki. 

2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działa lności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; 
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
4) podejmowanie uchwał o wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu 

daty, według której ustala się l istę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 
obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

5) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 
zawiązywaniu Spółki lub sprawowanlu zarząd u albo nadzoru, 

6) podejmowanie uchwał o połączen iu Spółki z i nną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu 
likwidatora, 

7) podejmowanie uchwal o emisji obligacji zamiennych lub z prawem p ierwszeństwa oraz 
warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, 

8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwal o podwyższen iu i obniżeniu kapitału 
zakładowego, 

9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
1 O) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej, 
11) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu 

Rady Nadzorczej, 
12) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę, 

13) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwal w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa 
lub postanowieniami niniejsZego Statutu oraz rozpat rywanie i rozst rzyganie innych spraw 
wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 Uedną 
dwudziestą) kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą, 

14) od dnia Dopuszczenia także powzięcie uchwały op iniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o 
wynagrodzeniach, zgodnie z art. 90g ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i ~--
warunkach wprowadzania instrumentów f inansowych do zorganizowanego systemu o~r,o:t_Cl ·~ c:_" :.;-, . ..__ 
oraz o spółkach publicznych. /~ .~ __:· .::. .~· ;/ •~.:>,. 
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----····--· _ _ ______ _______ ___:.WALN EG O ZGRO M A D_ZE N I A 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod 
adres~m: www.?benergy.pl, oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 
zgodnie z _przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

2. Wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa KSH. 
3. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy j est 

reprezentm"'.ant, a nrkt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani 
co do wrnesIenra poszczególnych spraw do porządku obrad. 

4_ W~lne Zgroma_d~enie jest uprawnione do podejmowania uchwal, o ile reprezentowane na nim akcje 
dają co na1mn1e1 35~o (trzydzieści pięć procent) głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 
100% (sto procent) akcji. 

§ 4. Prawo do żądania zwołania Zgromadzenia, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i 
zgłaszania projektów uchwal 

1 _ Akcjon_arius_z lub akcjonariusze. reprezentujący co najmniej 5 {pięć) procent kapitału zakładowego, 
mogą ządac zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad tego Zgromadzenia. 

2. Akcjona_riusz_ lub a~cjonariusze, reprezentujący co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego, 
mogą ząda~ ~mieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenra Ządanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie /ub 
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

3. Ządanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w 
porządk~ obr~~ Zgromadzenia może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci 
~lektr~nrczneJ I przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu. 
~ądanra p'.zek~zane p~zez ~kcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w 
mny sposob mz za posrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej, nie wywołują 
skutkow prawnych wobec Spółki i nie zostaną uwzględnione. 

4. Zarz~d jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym 
termine~ Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akCJonarruszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

5. w_ prz~padku a~cjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 
ntepos1~da1ącym1 osobowości prawnej, składając powyższe żądanie należy potwierdzić 
upr~w_n1eme do działania w imieniu tego podmiotu. załączając do żądania aktualny odpis z 
własc1wego dla podmiotu rejestru. · 

6. W przypad~u akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków 
komunikaq1 dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
,:nogą _przed termmem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
srodkow komunikacji elektronicznej, w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, projekty uchwal 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej. 

8. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas 
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwal dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad. 

§ 5. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu 
1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które na szesnaście dni przed 

datą Walnego Zgromadzenia (tj. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) są 
akqonariuszami Spółki. 

§ 6. Lista akcjonariuszy 
1. Lista akcjon_ariuszy stanowi spis akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgr~madzen~u, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, 
m1eisce zamieszkania (siedzibę), rodzaj, liczbę i numery akcji oraz liczbę głosów. 
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WA LNEGO ZG ROMADZEN IA 

2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie 
bezpośrednio poprze<lzające Walne Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego 
Zgromadzenia 

3. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w lokalu 
Zarządu Spółki oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może 
żądać przesiania mu odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej. 

Ili. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 7. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w przypadku 
ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

§ 8. Przewodniczący 
1. Przewodniczący wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego 

Zgromadzenia. 
2. Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę przez osobę otwierającą Walne 

Zgromadzenie jako kandydaci na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. 
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym, oddając kolejno głos na 

każdego ze zgłoszonych kandydat ów w kolejności ich zgłoszenia. 

4. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów .za". 
5. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza, kogo 

wybrano Przewodniczącym, zapewnia zapoznanie się t ej osoby z Regulaminem oraz przekazuje jej 
kierowanie obradami. 

6. Przewodniczący Zgromadzenia powinien zapewnić przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem, w szczególności powinien: 
1) zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad, 
2) zapewnić przestrzeganie praw i interesów akcjonariuszy, 
3) udzielać głosu uczestnikom, 
4) wydawać zarządzenia porządkowe, 

5) zarządzać głosowania. czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszać ich wyniki, 
6) rozstrzygać wątpliwości proceduralne. 

7. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe w 
obradach w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można byto zakończyć w dniu ich rozpoczęcia, 

i aby przerwy nie utrudniały akcjonariuszom wykonywania ich praw. 
8. Przewodniczący może zrezygnować ze swojej funkcj i jedynie z ważnej (uzasadnionej) przyczyny. 
9. Przewodniczący nie powinien opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia bez 

uzasadnionej przyczyny. 

§ 9. Lista obecności 
1. Usta obecności jest przygotowywana przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparctu o 

listę akcjonariuszy, o której mowa w § 6 powyżej. 
2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zarządza on 

sporządzenie i podpisywanie listy obecności przez akcjonariuszy zawierającej spis uczestników 
Walnego Zgromadzenia z wymienieniem licz.by akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im 
głosów. 

3. Ust a obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i j est wyłożona podczas _ 
obrad tego Walnego Zgromadzenia. / .s(-1,. 'r 1

' z ~\ 0 
4. Jeśli a~c\onariusz opuści obrady . Wal_nego Zgr_~madzen!a zostaje to odnotowane f,!,- l~p ;,- ',' -~ ~ 

obecnosc1 oraz w protokole, ws~azu1ąc_ lrczbę akq1 Jaką akqonariusz reprezentował. ..; '-'/~1$., Q ,( ~, •S• 
5. Przy sporządzeniu listy obecnosc1 nalezy: , ~ ;,,~ ~;.; f(" Ę :-,\ 

1) sprawdzić czy akcjo~ariusz u~r~wnio_ny Jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadze~'./ii. ~Jr9t't,:.\-.-f:i .. , :.C/ 

czy został uwzględniony na /isc1e akCJonanuszy, \"" ~~ . .: -;,; / , : , . , ... ·;:\-:- __ .., ·I 
\ ----.:.. . .. ,.., 
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2} sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza na podstawie 
dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji akcjonariusza, w tym dokumenty stwierdzające prawo 
reprezentacji akcjonariusza, w szczególności pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów 
(ww. dokumenty Przewodniczący dołącza do protokołu Walnego Zgromadzenia), 

4) uzyskać podpis wszystkich uprawnionych, a obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy 
lub osób reprezentujących akcjonariuszy na liście obecności, 

5) wydać akcjonariuszom karty do glosowania. 

§ 1 O. Pełnomocnictwa 
1. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na 
wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaje każdorazowo zamieszczony na stronie 
internetowej Spółki. 

2. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, 
Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, 
które otrzymali od akcjonariuszy. Instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie 
pełnomocnikowi. 

3. Pełnomocnictwo do glosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w 
postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej akcjonariusz jest z.obowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w terminie i na adres poczty elektronicznej wskazane w 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

4. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza 
dokumentami. o których mowa w powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu przesyła na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej dodatkowo: 
1) skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego 

imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy, 
2) skan dowodu osobistego lub paszportu, zawierający dane umożliwiające identyfikację 

pełnomocnika będącego osobą fizyczną. 
3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, 
4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego 

pełnomocnikiem. 

5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa 
w postaci elektronicznej. 

6. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty 
elektronicznej wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub bez dochowania 
wymogów okreslonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i nie zostaną 
uwzględnione. 

7 Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że 
co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 

8. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z tresci pełnomocnictwa. 
9. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i 

głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 
1 O Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 

może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 
z rachunków. 

11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu• jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, 
likwidator. pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, 
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź 
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

§ 11 . Udział w Walnym Zgromadzeniu członków władz spółki oraz ekspertów 

oe ENERGY SA Al Armi; Kr.i,'owc} 45 50·541 Wrocław Polano 
1 · •4371 :,:u 13 2$ F: •48 71 :;:i, 1'.Pó 
bitnu@:l'oenergy.pl www.dbenergy.pl 

Sąo ,1ejonowy dla Wroclawia-Faorycznej " VI Wyd7.ial GO';pOc!arc,-y 
i<ilS 0000ó65455 · NIP 8942995375 • REGON 0212~9H 
Kon11ai zakładowy 304 146 zł 

DB ENERG Y SPÓŁKA AKCYJ NI\ 
REGULAMIN DB ENERGY 

--- ··--•- -- - - ---- .. _ _ _ __________ _ _ __ W~ A=L_N~E~G~O_ Z=G- R_ O~ M_ A~O=Z~E~N~I A 

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident powinni, w granicach swych 
kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne 
Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 

3 . Wyjasnienia i odpowiedzi udzielane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej na pytania 
uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka 

jako spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów 
prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz że udzielanie informacji uczestnikom 
Walnego Zgromadzenia nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów. 

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżel i odpowiednie informacje są dostępne na stronie 
internetowej Spółki. 

5. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej Ich części inne osoby, jeżeli 
ich udział jest celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w 
rozważanych sprawach. 

6. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodn iczącego i brać udział 
tylko w części Zgromadzenia. 

7. Członkowie Zarządu I Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich 
obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej na tydzień przed 
odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego 
uprawnienia. 

§ 12. Porządek obrad 
1. Po podpisaniu !isty obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek 

obrad. 
2 . Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, jak również zmienić 

kolejność poszczególnych jego punktów. 
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad 

na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą 
większością głosów. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania. 

4 . Przewodniczący nie może samodzielnie bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać spraw z 
ogłoszonego porządku obrad lub zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów. 

5. Przewodniczący może samodzielnie bez zgody Walnego Zgromadzenia podejmować decyzję w 
sprawach porządkowych, do których na leżą zwłaszcza: 
1) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego Regulaminu, 
2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku 

obrad, 
3) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 
4) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, 
5) ustalenia porządku (kolejności) rozpatrywania wniosków. 

6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać 
się do Zgromadzenia. 

7. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. 

§ 13. Dyskusja 
1. Głos można zabierać wyłączn ie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktu.9!1:1ie . , ---. 

roz:patrywanego punktu tego porządku. ,./~, 1--~~ 
1 f 7 -~ ~,), 

2. Przy rozpatrywa~iu każdej spraw~ porządku _obrad w zależności od jej tematu. Przew7l··fli?,;JcY:i ~ ·,-> ~,:'\ 
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Powyższe ograniczenie nie dotyczy Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych re ~:r;,..,'.l>i \\i.- '

1 
;, ) 

ekspertó~. . . _ , . \~ fĄ ,~:... / ~ / 
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4_ Uczestnikom Walnego Zgromadzenia me stosującym się do uwag Przewodniczącego lub 
zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Przewodniczący może odebrać 
głos. 

5. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad 
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. 
7. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do 

Zgromadzenia. 

§ 14. Uchwały 
1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu 

przygotowuje Zarząd. 
2. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym 

uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne 
Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne. 

3. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią 
Rady Nadzorczej. 

4. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego. Jeżeli w toku 
dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej 
redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący. 

5. Zarząd i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować uchwały w taki sposób, by 
każda osoba, która nie zgadza się z decyzją będącą przedmiotem uchwały, miała możliwość 
zgłoszenia sprzeciwu, pod warunkiem, że osoba ta jest do tego uprawniona. 

6. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość zwięzłego przedstawienia 
powodów swojego sprzeciwu. Przewodniczący powinien zadbać, aby sprzeciw został 
zaprotokołowany przez notariusza. 

7. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. 

§ 15. Głosowanie 
1. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 
2. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub 

osobę przez niego wskazaną. Głosowanie jest jawne. Glosowanie tajne odbywa się w przypadkach 
przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Porządek glosowania ustala Przewodniczący, który przedkłada zgłoszone projekty uchwal pod 
głosowanie w ramach tego samego punktu porządku obrad według własnego wyboru. 

4. Glosowanie odbywa się za pomocą kart do glosowania, które zawierają: 
1) pieczęć Spółki, 

2} oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne), 
3) datę Zgromadzenia, 
4) liczbę głosów, które posiada akcjonariusz. 

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej liczby 
kart do glosowania. 

6. Liczenie głosów przeprowadza Przewodniczący lub powołana w tym celu komisja skrutacyjna. 
7. Glosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić w systemie komputerowym za pomocą kart 

magnetycznych lub innego elektronicznego sytemu, zapewniając prawidłowość przebiegu 
głosowania i jego rzetelność a w przypadku głosowania tajnego - także tajność. Technika 
glosowania za pomocą systemu elektronicznego określona zostaje szczegółowo na początku 
Zgromadzenia przez Przewodniczącego lub Członka Zarządu. W przypadku glosowania za pomocą 
systemu elektronicznego rolą komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością 
przeprowadzanych głosowań. Wynik glosowania za pomocą systemu elektronicznego w formie 
wydruku komputerowego podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący. Wyniki 
glosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego_ W przypadku 
głosowania jawnego każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w 
wydruku komputerowym, czy jego głos zostaf prawidłowo wprowadzony do komputer~. 

8. W terminie tygodnia od zakończenia Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej 
wyniki gfosowań. Wyniki glosowań powinny być dostępne do dnia upfywu terminu do zaskarżenia 
uchwały Zgromadzenia. 
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§ 16. Komisja skrutacyjna 
1. Komisj_a skrutacyjna składa się z co najmniej trzech członków, o ile Zgrom adzenie nie postanowi 

inaczej. 

2. Członkowie komi_sji skrut~_cyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia, przy czym każdy 
akqonanusz moze zgłos 1c Jednego kandydat a 

3. Wyboru cz_l~~ków komisji dokonuje Zgromadzenie, glosując kolejno na każdego z kandydatów. w 
skl_ad_ kom1s11 skr~tacyJneJ wchodzą osoby, na które oddano największą l iczbę głosów "za". 

4. Jezell ~a czło~~-ow k~rnisj! skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie 
członkow kom1s11 okresloneJ w ust. 1, wybór może być dokonany, w drodze aklamacji, na wszystkich 
zgłoszonych kandydatów łącznie. 

5. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy: 
1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem glosowania; 

2) ustalanie wyników glosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania 
ogłoszenia; 

3) inne czynności związane z prowadzeniem glosowań 
6. W prz~padku stwierdzenia niep~awidło"."ości ~ przeprowadzeniu glosowania komisja skrutacyjna 

zobow1~za~a Jest ~e~zwlo_czni_e pow1adom1c Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, 
zglaszaJąc Jednoczesnie wmosk1 co do dalszego postępowania . 

§ 17. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia 
1. Walne_ Zgromadz~nie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. 

Łącznie przerwy me mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni 

2. W przypadk~ zarz_ądz.:mia przez_ Zgrom adzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości 
Zgrom adzenra me Jest konreczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników 
Zgrom adzenia. 

3. Poszerzenie. p_orząd_ku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszen ia zwołującego 
Zgromadzenie Jest niedopuszczalne. 

4_ W razie zarz~dzenia przez Zgromadzenie p~zerwy w obradach, zaprotokołowan iu podlegać będą 
uchwały P?dJ~te przed przerwą, z zaznaczeniem, ze Zgromadzenie zostało przerwane. 

5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowan iu ulegną uchwały podjęte w t ej część obrad 
w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach . 

6_ Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia 
biorących udział w jego danej częsci. 

7. Prze~a w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych 
sytuaCJach, kazdorazowo _wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, 
sporządza.nego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego 

0 zarządzenie przerwy. 

§ l 8. Protokoły 
1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. 
2. Do pr~tokołu n~le~y dołą?zyć listę obecności z podpisam i uczestników Walnego Zgromadzenia 

oraz pisemne osw1adczerna akcjonariuszy złożone na Walnym Zgromadzeniu 
3 Na ~niosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, jego oświadczen ie będzie wpisane do protokołu. 
4. Wy~1s z pr~tokołu wraz_ z do_wodami zwołan ia Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami 

udz1elony~1 p_rzez akq ona~1uszy Zarzą~ do!ącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą 
przeglądac księgę protokołow, a takze ządac wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał. 

5. Wydając akcjonariuszowi wypis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia Spółka może- -r:-~. 
żądać od tego akcjonariusza zwrotu kosztów jego sporządzenia ' .,,<, ,. \ j ·:- ", · ,.,>,, 

6. Pr_zebieg obrad moze być, . p_o po~jęc1u takiej decyzji przez Przewodniczącego, dody{k~;---~ '- : ~ _,..,·J-1 
reJestrowany za pomocą zap1sow fonicznych lub wizualnych. /.:~ ,:,, ,;.:-'}~z1;" %f' .c\, ' '':'.\ 

t ✓ 1 t;J-1~ · -;.-~:, -\ :- ' 
IV. UDZIAŁ w WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW ELEKTRONICi· '.).; ctJ~~ kJ' ) ,> 

::--'\ ,;j/c ('{-!· '/ , : 
§ 19. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunika ··· ~ _./ ) 

elektronicznej '-.....11,, ~- ~ .1 , ~->.,, 
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1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, w tym w ramach telekonferencji lub wideokonferencji. O przeprowadzeniu Walnego 
Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej decyduje każdorazowo 
Zarząd lub inny podmiot zwołujący dane Walne Zgromadzenie. 

2. w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej, informacja o przewidywanej możliwości wzięcia udziału w 
Walnym Zgromadzenfu z użyciem takich środków zostanie zawarta w ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia, dokonanym w terminach i w sposób przewidziany w KSH, Statucie f 
niniejszym Regulaminie. 

§ 20. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej 

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje 
w szczególności: 
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym osób uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w ramach której mogą 
oni wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż 
miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego 
Zgrom adzenla. 

2. Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy środki komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu 
których ma zostać przeprowadzone Walne Zgromadzenie, umożliwiają zachowanie wymogów 
dotyczących przeprowadzania Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności wymogu tajności 
glosowania. 

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje 
za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. 

4. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy 
wykorzystaniu technologii i środków zapewniających prawidłową identyfikację akcjonariuszy oraz 
bezpieczeństwo komunikacji. 

5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej obowiązani są zgłosić ten zamiar za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej i w odpowiednim terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia. W tym celu akcjonariusz przesyła: 
1) skan uzupełnionego oraz podpisanego przez siebie oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
sporządzonego w formie zasadniczo zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie 
internetowej Spółki; 

2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi prawidłową 
identyfikację akcjonariusza, wraz ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub numeru 
PESEL W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, osoby reprezentujące akcjonariusza przesyłają skan 
odpisu z właściwego dla takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej rejestru, 
potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu, 

3) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie 
mogla się komunikować z akcjonariuszem. 

6. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz, poza przesianiem dokumentów i 
informacji wskazanych w ust. 5 powyżej, zawiadamia Spółkę na adres poczty elektronicznej i w 
odpowiednim terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia o 
udzieleniu pełnomocnictwa i przesyła: 
1) skan dokumentu udzielonego pełnomocnictwa; 
2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi prawidłową 

identyfikację akcjonariusza jako mocodawcy oraz ustanowionego pełnomocnika; 
3) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie 

mogla się komunikować z pełnomocnikiem akcjonariusza. 
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7. Postanowienia ust. 6 dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do 
zawiadomienia Spółki o odwołan iu udzielonego pełnomocnictwa. 

8. Przesiane drogą elektroniczną dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim (dokumenty 
sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez 
tłumacza przysięgłego) . 

9. Po przesianiu zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 powyżej lub zawiadomieniu o 
udzielonym pełnomocnictwie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 powyżej, Spółka, w oparciu 
o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza do udziału w danym Walnym Zgromadzeniu. 
W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem 
lub jego pełnomocnikiem. W przypadku wystąp ienia j akichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do 
akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich 
niewyjaśnien ia, Spółka odmówi akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie 
stosowną informacją przesianą na adres e-mail wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w 
odpowiednio w ust. 5 pkt 3) lub ust. 6 pkt 3) powyżej. 

1 O. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza lub, w zależności od przypadku, umocowania 
pełnomocnika akcjonariusza, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego prawidłowo umocowanemu 
pełnomocnikowi na podany w zawiadomieniu adres poczty elektronicznej, o którym mowa 
odpowiednio w ust. 5 pkt 3) oraz ust. 6 pkt 3) powyżej, i nstrukcję dotyczącą sposobu logowania się 
oraz dane potrzebne do zalogowania się do dedykowanej platformy internetowej umożliwiającej 
udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacj i elektronicznej, a także 
sposobu wykonywania prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwu w ramach dedykowanej platformy 
internetowej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 

11 . Zarząd moze wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, umieszczając 
odpowiednie informacje w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej . 

12. Akcjonariusze korzystający z możliwości udz iału w Walnym Zgromadzenlu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej są zobligowani do zapewnienia sobie we własnym zakresie 
dostępu do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, umożliwiającego im skuteczny udział w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz ponoszą 
wszelkie ryzyka i odpowiedzialność z tym związane, w tym w szczególności te dotyczące 
potencjalnych problemów technicznych, zakłóceń w komunikacji lub braku możliwości wykonania 
prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek wszelkiego 
rodzaju problemów technicznych, n iepowstałych po stronie Spółki. 

13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia łub działania platformy, 
akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 
Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia do 
zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę 
akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z i nstrukcją o której mowa w ust. 1 O powyżej. 

§ 21. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków komunikacj i 
elektronicznej pod warunkiem, że: 
1) w miejscu odbywania się obrad Walnego Zgromadzenia obecna będzie osoba otwierająca 

Walne Zgromadzenie oraz notariusz sporządzający protokół z tego Walnego Zgromadzenia; 
2) istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączen ia za pośrednictwem środków komunika ·- L ,., 

elektronicznej. /2" cf- '' .,'_ ', . 
2 W P:Zy~adkach wystąpienia proble~~w ~echnicznyc~, w tym w szczególności dotyp1ą;c / .!-...'.::__) ";::,._ 

zaklocen w komun1kac11 lub br~ku mozllwosct wykonania prawa głosu oraz zgłaszania ®r:i!:'e.c· . c, If~ : ,:-:.:,, 
podczas Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia moze podiąćl~~ _M~~~ 'i i \ 

zarządzeniu przerwy w pos1edzernu do czasu usun1ęc1a tych problemów technicznych. §·-t. ~ ',n· ~~ 1 ·; 
'> ~.::,:.~ ~, J ~ / 
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3. Komunikacja za pośrednictwem sytemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzona będzie w języku polskim. 

4. Akcjonariusz uczestnicząc w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikaCJI 
elektronicznej zachowuje takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, projektów 
uchwał, głosowania oraz zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak akcjonariusz będący 
fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Akcjonariusz biorący udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej jest zobowiązany zapewnić, że infrastruktura, z której będzie korzysta/ nie pozwala 
na nieuprawniony dostęp osób trzecich. Ponadto, jest on zobowiązany do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu w sposób zapewniający ochronę komunikowania się z pozostałymi uczestnikami 
Walnego Zgromadzenia (osoby trzecie nie mogą mieć możliwości zapoznania się z obradami). 

6. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne, zaistniałe w trakcie 
trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza, związane z taką formą 
uczestniczenia w obradach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rozstrzyga 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

7. Do protokołu z Walnego Zgromadzenia załącza się, oprócz dokumentów wymaganych przez KSH 
lub postanowienia Statutu, także listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22. Strona internetowa i komunikacja 
Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej: 

1) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, 
2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia. a 

jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie 
głosów z akcji poszcż'ególnych rodzajów, 

3) dokumentację, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, 
4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady 

Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które maJą zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, 

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 
korespondencyjną.jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 

§ 23. Publikacja i zmiany Regulaminu 
1. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurze) Spółki we Wrocławiu oraz na stronie 

internetowej Spółki pod adresem: www.dbenergy.pl. 
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. 
3. W przypadku zmiany Regulaminu, zmiany wchodzą w życie od następnego Walnego Zgromadzenia 

(począwszy od jego zwołania). 
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Oryginał tego a k tu podpisali 
Przewodniczący i Nota riusz Karolina Warczak-Ma11dziak. 

Repertorium A numer 11273/2020 

Kancelaria Notarialna 
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska 

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta nr 64 lok 28/1 

Wypis ten vvydano Przewodnicząc em u . -----------------------__________________________________________ _ 
Pobrano: -----------------------------------------------------_____ ________________________ ___________________ _ 

a) taks~ notarialną - n a podstawie§ 12 u st. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dma 2~ czerwca 200 4 roku w sprawie maksymalnych s tawek taksy nota rialnej 
- w k,voc1e -------------------------------------- --------------------- -- ---- -- ---------2 10 00 zł 

b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 4 1 w zw. z a r t. 15 i 29a o; az ar~ 
14~a a ustavvy z dnia 11 m_a rca_2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 
23 1/o od kwoty ta ksy n otanaln eJ - w kwocie ----------------------------------------48 30 zł. 

-------~~-----~-=--=---=====;-==~=~~====;==~=~==~==~=~==~=~~=~~=====M==~===~==~==~-=~=='-====~ 
Razem--------------------------------------------------------------------------------------------258 30 zł 
Wrocław, dnia 22.12.2020 r . (dwu dziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziesteg~ 
roku). -------------------------------------------------------------------------- _____________________________ _ 
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