
Na podstawie art. 399 § 1, 4021 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 2 Statutu 

Spółki Zarząd Biomass Energy Project S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 

30 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w Bydgoszczy, przy ul. Filtrowej 27  

 Porządek obrad: 

1.   Otwarcie Zgromadzenia. 
2.   Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3.   Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. 
4.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do   
      podejmowania prawomocnych uchwał. 
5.   Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
6.   Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2016roku Zarządu i Rady    
      Nadzorczej  oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.      
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
      Spółki w roku obrotowym 2016.  
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
      rok obrotowy 2016.  
9.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.  
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki  
      z wykonania obowiązków w roku 2016 w osobach: Jerzego Drożniewskiego i   
      Krzysztofa Arkuszewskiego. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
      Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, w osobach: Andrzeja Gerhardta,  
      Pauliny Pałka, Macieja Skarbonkiewicza, Andrzeja Pałka oraz Pawła Makówka  
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby wybieranych Członków Rady  
      Nadzorczej. 
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej - Podjęcie uchwały w sprawie powołania  
      Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. 
14. Wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 
 

 

Warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A.  

w dniu 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych 

 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej 

na następujący adres poczty elektronicznej wz@bep-sa.pl 
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Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie 

w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na 

adres poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór 

formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego 

dane określone w art. 4023 ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.bep-sa.pl 

w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika 

powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w 

postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej 

najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu 

tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk 

pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych 

winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby 

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 

czerwca 2017 roku. 
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W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, 

które na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 14 czerwca 2017 

roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą 

zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy 02 czerwca 2017 roku (dzień ukazania się 

ogłoszenia o zwołaniu) a 16 czerwca 2017 roku (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji 

uczestnictwa w NWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek 

papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później 

niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (14 czerwca 2017 

r.) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 

zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 

inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o 

zwołaniu walnego zgromadzenia to jest w Domu Maklerskim Banku PKO BP S.A. 

 W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty 

akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez 

podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz na podstawie złożonych w spółce akcji mających 

postać dokumentu lub zaświadczenia ze wskazanego powyżej Domu Maklerskiego lub 

notariusza. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać 

przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który 

lista powinna być wysłana. 
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Wszelkie informacje na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą 

udostępniane na stronie internetowej Spółki:  www.bep-sa.pl. 


