


b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący
się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------------------------------

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

d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący
się w dniu 30 czerwca 2022 roku·--------------------------------------------
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e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------

f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------------------

7. Podjęcie uchwał w sprawach:------------------------------------------------------
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------
c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022

roku; ------------------------------------------------------------------------------
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca
2022 roku; -----------------------------------------------------------------------

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; -----------

f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 roku;------

g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca
2022 roku; -----------------------------------------------------------------------

h. zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;---------------------
i. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń; ---------------------------------------------
J. zmiany statutu Spółki; ---------------------------------------------------

8. Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------
9. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------
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Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur.
Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontek na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 23 grudnia 2022 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Lecha Piontek. ----------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------
- O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------

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

Krzysztof Lech Piontek,                                                                                      y                       
a                                                                                                                              któ_.r.eg  _
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