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oGŁoszENlE
Na podstawie ań. 39B Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Społki BsPiR
"E nergoprojekt-Katowice" SA.

Zarząd SpółkiAkcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji

"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach

zwołuje na dzień 25.09.2020r. o godz' 1200 w Miedzvnarodowvm Centrum Konqresowvm w Katowicach, plac
Sławika i Antalla 1, sala konferencyjna

XxxV Zwy czĄne Wa l n e Zgr o madzen i e Akcj o n a ri u szy
z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) wybó r przewod n iczącego Wa l nego Zgromadzenia,
c) przyjęcie uproszczonego regulaminu obrad,

d) przyjęcie porządku obrad,

e) wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia,

0 stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ijegro zdolnoŚci do podejmowania uchwał.

2' odczytanie sprawozdaniaZarząduzdziałalności społki oraz sprawozdania finansowegozarok2019'

3. odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalnoŚci w 2019r. oraz przedstawienie oceny
z bad a n i a sprawozd a n ia Zarządu S połki o raz sp raw ozdania fi n a nsowego.

4' Podjęcie uchwały o rozpatzeniu izatwierdzeniu sprawozdaniaZarządu z działalnoŚci SpÓłki, sprawozdania
finansowego za rok 2019 (Uchwała 1).

5. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Greli (Uchwała 2).

6. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi WoŹniczce (Uchwała 3).

7 . Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 20'l9 (Uchwała 4).

B. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jezemu Hetmańczykowi (Uchwała 5).

9. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grazynie Rozkosz-Łąckiej (Uchwała 6).

'10. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady NadzorczĄ Danielowi Habrowskiemu (Uchwała 7).

11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady NadzorczĄ Michałowi Brzuszkiewiczowi (Uchwała B).

12' Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Andrze1czakowi (Uchwała 9).

'13. Przedstawienie wniosku Zarządu ocenionego przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za 2019r.

14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za2019r' (Uchwała 10).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NWA| do prowadzenia Elektronicznego Reiestru
Akcjonariuszy EPK ( Uchwała nr '1 1).

16. Podjęcie Uchwały o zmianie Statutu Spółki , w ten sposób, że :
a/- w paragrafie 6 Statutu: ,,Przedmiot przedsiębiorstwa spółki'' wprowadza się dodatkowy punkt 57' który
otrzymuje brzmienie: PKD B0.20 Z- ochrona mienia i osÓb realizowanych w formie zabezpieczenia
technicznego.
b/ - w paragrafie 13 ,ust. 4 Statutu w miejsce zapisów:
" Przeniesienie przez akcjonariusza jego wszystkich lub częŚci akcji imiennych, o wartości nominalnej
większej niż pięć tysięcy złotych , Wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia''

wprowadza się zapis:
"Przeniesienie przez akcjonariusza jego wszystkich lub części akcji imiennych o wartości nominalnej
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większej niŻ dwadzieścia tysięcy złotych, Wymaga zezwolenia Watnego Zgromadzenia"
ci - w paragrafie 16 ,ust. 2 Statutu w miejsce zapisów:
,,Mandaty członkÓw Zarządu wygasają z dniem odbycia Watnego Zgromatdzenia zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek zyskow i strat za ostatni rok ich urzędowania"
Wprowadza się zapis:

,,Mandaty członków Zarządu wygasają najpóŹniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
d/ - w paragrafie 26, ust.2,pkt .8 Statutu Spółki w miejsce zapisów:
,,wyraŻenie zgody na zbycie lub nabycie dla SpÓłki nieruchomości lub urządzeń słuŻących do trwałego
użytku o wartości przewyższającejjedną piątą część wpłacanego kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem
paragrafu 35 usf.1 pkt 12"

Wprowadza się zapis:

,, wyraŻenie zgody na zbycie lub nabycie dla Społki nieruchomoŚci lub"urządzeń służących do trwałego
użytku o wartości powyżej 2 000 000 zł / dwa miliony złotych/
e/w paragrafie 35 ust.1 pkt 13 Statutu Spółkiw miejsce zapisów:

,, wyraŻenie zgody na zbycie przez pojedynczego akcjonariusza wszystkich lub części akcji imiennych,
których łączna wartość nominalna jest większa niż pięć tysięcy złotych"
Wprowadza się zapis:

,, wyrażenie zgody na zbycie przez pojedynczego akcjonariusza wszystkich lub części akcji imiennych,
ktÓrych łączna waftość nominalna jest większa niż 20.000 zł / dwadzieścia tysięcy złotych/
f/w paragrafie 42 Statutu Społki skreŚla się ustęp 2 o brzmieniu:

,, Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd SpÓłki Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie
później niŻ w ciągu dwÓch miesięcy od dnia podięcia uchwały o podziale zysku'( Uchwała 12)

17. Podjęcie Uchwały o upowaznieniu Rady Nadzorczejdo sporządzenią-jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki i dokonania zmian redakcyjnych w trybie ań' 430 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych'(Uchwała 13)

1B' Podjęcie Uchwały o upowaznieniuZarządu do dokonywania zmian w RegulaminachZarządu , Rady
Nadzorczej, Zwoływania i obrad Walnego Zgromadzenia oraz Przenoszenia własności akcji polegających na
dostosowaniu ich treŚci do zmienionych przepisów prawa, w tym Kodeksu SpÓłek Handlowych oraz Statutu
Spółki (Uchwała 13)

1 9. Zamknięcie o brad Wa l neg o Zgr omadzen ia Akcj o n a ri uszy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym Umowa z Domem Maklerskim , a takŻe lista akcjonariuszy jest
do wglądu w siedzibie Spółki p.13'1 od 3 września 2020r.

"w'n;;yyu
ialcH^t woźllczxr\
wicepre'€s zarz{lu-

.EN[n6()PROrErr-xrrpa63. 
1^a

.u,.F"-o..
prezes Zarradu

Ęrektgr ltacictrrv
ovrcłtor rccłrnńiĘ

2t2


