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I. Akcjonariusz (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu 
tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał 
dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w 
którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):  
.......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: 
imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria 
dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna: 
nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego 
rejestru zawierający aktualne dane): 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos: ..................................................... 
  

UCHWAŁA Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§ 1. 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje 
Pana/Panią ………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 
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UCHWAŁA Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki 
uchwala się co następuje:  
 

§ 1. 
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  

 
 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 
 

 

UCHWAŁA Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1  Statutu Spółki 
uchwala się co następuje:  
 

§ 1. 
Zatwierdza się: 
Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające: 
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  

…... zł (słownie: ………. zł); 
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3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości  
……. zł (słownie: …………  zł); 

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie 
kapitału własnego o kwotę …….. zł (słownie: ………….  zł ); 

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu 
środków pieniężnych netto o kwotę: ……... zł (słownie: ………... zł); 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    ………………………….... (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 
 

 

UCHWAŁA Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki 
uchwala się co następuje:  
 

§ 1. 
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 
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❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 
 
 

UCHWAŁA Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1  Statutu Spółki 
uchwala się co następuje:  
 

§1. 
Zatwierdza się: 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
zawierające:  
1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 
2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą ……... zł (słownie: ………….. zł); 
3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk 

netto w wysokości ……... zł (słownie: ……………... zł); 
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ………. zł  (słownie: …………….. zł); 
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę  ……….. zł (słownie ……………….. zł:); 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
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Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 
 
 

UCHWAŁA Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 

 
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co 
następuje: 

§1. 
Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, które zawiera:  
-  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017; 
-  sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 w zakresie ich 

zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; 
-  sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2017 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz 
stanem faktycznym; 

-   informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności; 
-  zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. 
 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
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Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

 

 

UCHWAŁA Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2017 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki 
uchwala się co następuje:  
 

§ 1. 
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie                   
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  
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UCHWAŁA Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 
26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  
 

 

UCHWAŁA Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 
26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
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Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  

 

 

UCHWAŁA Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 
26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani  Marii Czyżewicz - Tajak 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 
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❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  

 
 

UCHWAŁA Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia  27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 
26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Markowi Migas absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  

 
 

UCHWAŁA Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 
26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Izabeli Wesołowskiej 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  
 



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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UCHWAŁA Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 
26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  

 
 

UCHWAŁA Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 
26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. 



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  

 
 

UCHWAŁA Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 

 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. 
Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zysk netto w wysokości ………….  (słownie 
………………… zł) będzie przeznaczony w całości tj. w kwocie …………………  (słownie: ……………………………) na utworzenie kapitału 
rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    …………………………… (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  
 

 
UCHWAŁA Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:  
 

§1 
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………………….. 
 

§2 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
 

§ 3. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 

Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    ……..…………………….. (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  
 

 

UCHWAŁA Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:  
 

§1 
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………………….. 
 
 

§2 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
 

§ 3 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 

Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    ……..…………………….. (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  
 
 

 



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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UCHWAŁA Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia 

zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu 
dalszej odsprzedaży (dalej „Uchwała w sprawie skupu akcji”) w ten sposób, iż: 

1. zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych realizowanego na podstawie 
Uchwały w sprawie skupu do kwoty nie większej niż …………………….. zł 

2. zmianie ulega brzmienie postanowienia §2 pkt 2 Uchwały w sprawie skupu, które otrzymuje następujące brzmienie: 
„wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż …………………….. złotych:” 
3. zmianie ulega postanowienie §4 Uchwały w sprawie skupu, które otrzymuje następujące brzmienie: 
„Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 
utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości …………………….. zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić 
będą: 

▪ w kwocie 3.239.189,87 zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
▪ w kwocie 290.249,62 zł z niepodzielonych zysków z lat poprzednich  (zysków zatrzymanych), 
▪ w kwocie …………………… zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.” 

 
 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie skupu pozostają bez zmian. 

 
§ 3 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    ……..…………………….. (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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UCHWAŁA Nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą 
uchwałę: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych 
w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do 
zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. Zarząd jest  
upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. 
 

§ 2 
Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. 
 

§ 3 
Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach: 
1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy .......... % wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. .......... 
akcji; 
2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż .......... złotych; 
3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki; 
4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie .......... miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż 
do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; 
5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wyniesie .......... zł za akcje; 
6) akcje nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w drodze publicznej oferty nabycia. 

 
§ 4 

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, 
Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym 
zastrzeżeniem, iż sprzedaż akcji winna być dokonana po cenie nie niższej niż cena nabycia tychże akcji. 

 
§ 5 

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć 
kapitał rezerwowy w wysokości .......... zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą w całości z zysku 
wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017. 
 

§ 6 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głosowanie: 
 

❑ ZA      …………………………… (ilość głosów) 

❑ PRZECIW    ……..…………………….. (ilość głosów) 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU  …………………………… (ilość głosów) 

 

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 
 

 
Treść sprzeciwu: 
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Instrukcje co do sposobu głosowania: 



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
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:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/  
 


