
Ogłoszenie zmian w porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na żądanie akcjonariuszy 

reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i 
posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A. 

 
Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych tj. w związku z wnioskami akcjonariuszy otrzymanymi w dniu 5 lipca 2018 
roku, złożonymi w trybie art.  401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki 
dotyczącymi rozszerzenia i zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w 
Warszawie przy ul.  Pańskiej 77/79, ogłasza rozszerzony i zmieniony porządek obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 
1) Otwarcie Zgromadzenia, 
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania  
       uchwał, 
4) Przyjęcie porządku obrad, 
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii V, realizowanej w drodze 
subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 
Spółki serii V w całości oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do 
przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, 

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie 
mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000.000 akcji imiennych serii W, realizowaną w drodze 
subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 
Spółki serii W w całości, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do 
przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, 

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, 
8) Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z porządku obrad Zgromadzenia punktów porządku 

obrad oznaczonych w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
opublikowanym przez Spółkę w dniu 6 czerwca 2018 roku, numerami od 5 do 11 ze względu 
na sprzeczność z prawem uchwał przewidzianych do podjęcia,  

9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych na podstawie 
art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 
lipca 2005 r. w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały przedłożonym przez 
wnioskodawców - członków Porozumienia Spółki Akcyjnej Elektrim, 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Spółki do ponownego dopuszczenia akcji spółki 
do obrotu na głównym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do rozpoczęcia procedury 
połączenia transgranicznego Spółki i wszystkich zagranicznych spółek grupy Elektrim, które 
faktycznie uczestniczyły w wykonaniu porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę 
między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom Gmbh w przedmiocie uregulowania 
wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o., 



12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Piskorza z funkcji Prezesa Zarządu 
Spółki, 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do bieżącego informowania o 
prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do złożenia zawiadomienia o 
możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki, 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia i konsolidacji na koncie bankowym Spółki 
zysków Spółki oraz spółek Grupy Elektrim za lata 2016-2017, 

16) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez 
Spółkę, 

17) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
  


