Załącznik Nr 7
Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki ENERGA SA oraz
proponowanych zmian Statutu Spółki

1.

Proponuje się zmianę postanowień § 10 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
1.
2.

3.

„§ 10
Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu
Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.
W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują
mu w szczególności następujące uprawnienia:
1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
2) prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej
i prawnej sytuacji Spółki,
3) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jeśli Walne Zgromadzenie
jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
4) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą
oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:
a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki związana z zakończeniem
roku obrotowego,
b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo
zawieszenia w czynnościach członków Zarządu,
c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej
do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
5) prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz. 1689 ze zm.),
6) prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzanych w związku
ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru
nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych
na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych,
7) prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego
(skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady
Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego
Spółki w innych spółkach prawa handlowego,
8) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
9) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj.:
a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej),
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,
c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
(skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),
d) sprawozdania Rady Nadzorczej,
e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
10) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni
od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.
Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym traci moc ust. 2.

4.

Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz,
który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia
określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym
Spółki posiada następujące uprawnienia:
1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie
sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa
[z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji
poufnych],
2) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj.:
a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej),
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,
c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
(skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),
d) sprawozdania Rady Nadzorczej,
e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
4) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni
od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.”

Proponowana treść:
1.
2.

2.

„§ 10
Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu
Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.
Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz,
który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia
określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym
Spółki posiada następujące uprawnienia:
1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie
sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa
[z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji
poufnych],
2) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj.:
a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej),
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,
c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
(skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),
d) sprawozdania Rady Nadzorczej,
e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
4) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni
od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.”
Proponuje się zmianę postanowień § 16 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
1.

„§ 16
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.).
Postanowienia ust. 2 obowiązują dopóki połowa akcji w Spółce należy do Skarbu
Państwa.
Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należy
do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość
wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 tekst jednolity).
Z chwilą, gdy Skarb Państwa posiada połowę lub mniej akcji w Spółce, członek
Zarządu może być:
1) odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie,
2) zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.
Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś
jednemu z lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego
ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb
Państwa.
Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej.
Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.”

Proponowana treść:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

3.

„§ 16
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.).
Postanowienia ust. 2 obowiązują dopóki połowa akcji w Spółce należy do Skarbu
Państwa.
Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należy
do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość
wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 tekst jednolity).
Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś
jednemu z lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego
ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb
Państwa.
Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej.
Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.”
Proponuje się zmianę postanowień § 17 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
1.

„§ 17
Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach
niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu
o podział zysku albo pokrycie straty,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt 1,
3) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją
przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością
wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje,
3
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4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny
rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej
zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych,
dokonanego w danym roku obrotowym,
sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia,
wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego,
określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich
planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki
i jej grupy kapitałowej,
zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,
zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także
planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej,
uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady
Nadzorczej,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,
udzielanie Zarządowi zgody na:
a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub
udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000
złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych,
b) rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności
na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem
w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości
przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych,
c) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym
(w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów
papierów
wartościowych
oraz
warunków
uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim), za wyjątkiem typowych umów,
zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności
operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy,
d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę
gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000
złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek
zależnych,
e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,
f) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość
w złotych kwoty 5 000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie
z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności
gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której
mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
w dniu zawarcia umowy,
g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości
nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych, z wyjątkiem sytuacji,
gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach
postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje
na rynku regulowanym,
4
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zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej
przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych oraz określenie warunków i trybu
ich zbywania, z wyłączeniem:
 zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
 zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie
przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych
spółek,
 zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach
postępowań układowych lub ugodowych.
ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu,
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez
delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania
do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć
wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady
został delegowany,
udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych
spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na
walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem
działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej,
w sprawach:
- zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,
- zawierania umów kredytu, pożyczki,
- ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich
majątku,
- zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia
lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami
wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej
50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa
Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,
ustalenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym
zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada
akcje
lub
udziały
o
łącznej
wartości
nominalnej
przekraczającej
20.000.000 złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału
zakładowego tych spółek lub w których Spółka jest podmiotem dominującym
w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, w sprawach:
a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia
nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub
w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,
b) udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości
przekraczającej 5 000 000 złotych,
c) zmiany statutu lub umowy spółki,
d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
e) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki,
f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia
przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce,
g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich
wartość przekracza 20 000 000 złotych,
h) emisji obligacji,
i) rozwiązania i likwidacji spółki,
j) dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości
przekraczającej 50 000 000 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości
przekraczającej 5 000 000 EURO w rozumieniu Prawa Energetycznego.
i)

16)
17)

18)
19)
20)

21)
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2.

Zarząd Spółki jest zobowiązany:
1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć
inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i, niezależnie
od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,
2) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji
podjętych na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników w zakresie
spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. j,
3) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu
walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka
posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe
i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych,
roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących
lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości
przekraczającej 50 000 000 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości
przekraczającej 5 000 000 EURO.”

Proponowana treść:
1.

„§ 17
Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach
niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu
o podział zysku albo pokrycie straty,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt 1,
3) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją
przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością
wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje,
4) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny
rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej
zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych,
dokonanego w danym roku obrotowym,
5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia,
7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego,
8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich
planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki
i jej grupy kapitałowej,
9) zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,
10) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także
planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej,
11) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady
Nadzorczej,
12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
14) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,
15) udzielanie Zarządowi zgody na:
a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub
udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000
złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych,
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rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności
na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem
w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości
przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych,
c) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym
(w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów
papierów
wartościowych
oraz
warunków
uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim), za wyjątkiem typowych umów,
zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności
operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy,
d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę
gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000
złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek
zależnych,
e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,
f) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość
w złotych kwoty 5 000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie
z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności
gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której
mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
w dniu zawarcia umowy,
g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości
nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych, z wyjątkiem sytuacji,
gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach
postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje
na rynku regulowanym,
i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej
przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych oraz określenie warunków i trybu
ich zbywania, z wyłączeniem:
 zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
 zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie
przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych
spółek,
 zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach
postępowań układowych lub ugodowych.
ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu,
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez
delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania
do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć
wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady
został delegowany,
udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych
spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem
działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej,
w sprawach:
a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,
b) zawierania umów kredytu, pożyczki,
c) ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich
majątku,
b)

16)
17)

18)
19)
20)
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zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub
zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami
wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej
50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa
Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,
21) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym
zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada
akcje
lub
udziały
o
łącznej
wartości
nominalnej
przekraczającej
20.000.000 złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału
zakładowego tych spółek, w sprawach:
a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia
nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub
w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,
b) udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości
przekraczającej 5 000 000 złotych,
c) zmiany statutu lub umowy spółki,
d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
e) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki,
f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia
przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce,
g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich
wartość przekracza 20 000 000 złotych,
h) emisji obligacji,
i) rozwiązania i likwidacji spółki,
j) dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości
przekraczającej 50 000 000 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości
przekraczającej 5 000 000 EURO w rozumieniu Prawa Energetycznego.
Zarząd Spółki jest zobowiązany:
1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację w odniesieniu do czynności
wymagających zgody Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i,
2) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji
podjętych na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników w zakresie
spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. j,
3) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu
walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka
posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe
i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych,
roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących
lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości
przekraczającej 50 000 000 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości
przekraczającej 5 000 000 EURO.”
d)

2.

4.

Proponuje się zmianę postanowień § 22 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
1.
2.

3.
4.

„§ 22
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana
porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie
Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
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5.

6.

7.

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach
osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie
stosuje się.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym
w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu
Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

Proponowana treść:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

5.

„§ 22
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana
porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie
Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach
osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie
stosuje się.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym
w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail), wideokonferencji lub telekonferencji.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści
projektu uchwały.
Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu
Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
na posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”
Proponuje się zmianę postanowień § 23a Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
1.

2.

3.
4.

„§ 23a
W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród
swoich członków Komitet Audytu.
W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej
1 członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa
z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w § 23b ust. 2, oraz posiadać kwalifikacje
w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania
Komitetu Audytu wykonywane będą przez członków Rady Nadzorczej.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
2) monitorowanie
skuteczności
systemów
kontroli
wewnętrznej,
audytu
wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług,
o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).
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5.

Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”

Proponowana treść:
1.

2.
6.

„§ 23a
W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród
swoich członków Komitet Audytu.
Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne.”
Proponuje się zmianę postanowień § 25 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
„§ 25
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia Regulamin Walnego Zgromadzenia
określającego szczególne zasady działania tego organu.”
Proponowana treść:
1.
2.

3.
7.

„§ 25
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym,
a jego zapis w formie audio lub wideo jest umieszczany na stronie internetowej Spółki
po zakończeniu obrad.
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia Regulaminu Walnego
Zgromadzenia określającego szczególne zasady działania tego organu.”
Proponuje się zmianę postanowień § 26 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
1.

2.

„§ 26
Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach
prawa i niniejszym Statucie, wymagają:
1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości
lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania
wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych
spółkach, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością,
użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu
wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości
przekraczającej 20 000 000 złotych,
4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej
umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo
na rzecz którejkolwiek z tych osób,
5) nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych,
6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 5 i ust. 2,
7) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie
wypłaty dywidendy na raty z zastrzeżeniem terminu określonego w § 31 ust. 2
Statutu.
W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady
Nadzorczej w każdej z tych spraw.”
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Proponowana treść:
1.

2.

„§ 26
Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach
prawa i niniejszym Statucie, wymagają:
1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości
lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania
wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych
spółkach, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością,
użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu
wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości
przekraczającej 20 000 000 złotych,
4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej
umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo
na rzecz którejkolwiek z tych osób,
5) nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych,
6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 5 i ust. 2,
7) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie
wypłaty dywidendy na raty.
W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady
Nadzorczej w każdej z tych spraw.”
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