
 

 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

 

 

Otwierający obrady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Zgromadzenia, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 

ważnych głosów, wynikających z 963946 akcji, stanowiących 56,8% w kapitale zakładowym, przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrać 

Agnieszkę Siwy, legitymującą się dowodem osobistym (…), zamieszkałą w Gdyni (…) przy ulicy (…). 

 

 

 

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt V porządku obrad, 

a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest 

łączną liczbą 963946 akcji, stanowiących 56,8% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje  się  od  wyboru  komisji  skrutacyjnej,  

zaś  liczenie  głosów  powierza  się  osobie wskazanej przez Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 
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Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt VI porządku obrad, 

przy czym Alfonso Anthony Kalinauskas III zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i zaproponował 

uchwałę o następującej treści: 

 

„Uchwała nr [] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 

I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

III. Sporządzenie listy obecności. 

IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 

V. Wybór komisji skrutacyjnej. 

VI.Przyjęcie porządku obrad. 

VII. Przedstawienie i rozpatrzenie: 

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; 

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

3) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.  

VIII. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. 

IX. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; 

2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020; 

4) przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020; 

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2020; 

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2020; 

7) potwierdzenia upoważnienia Zarządu do dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, K, L oraz M Spółki. 

X. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” 
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Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu 

stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łączną liczbą 963946 ważnych głosów, 

wynikających z 963946 akcji, przy liczbie 674764 głosów oddanych „za”, 244700 głosów „przeciw” i 

44500 „wstrzymujących się” podjęło uchwałę o następującej treści: 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 

I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

III. Sporządzenie listy obecności. 

IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 

V. Wybór komisji skrutacyjnej. 

VI.Przyjęcie porządku obrad. 

VII. Przedstawienie i rozpatrzenie: 

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; 

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

3) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.  

VIII. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. 

IX. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; 

2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020; 

4) przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020; 

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2020; 

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2020; 

7) potwierdzenia upoważnienia Zarządu do dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, K, L oraz M Spółki. 

X.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt IX 1) 

porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, wynikających z 963946 akcji, 

stanowiących 56,8% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 

podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt IX 2) 

porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, wynikających z 963946 akcji, 

stanowiących 56,8% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 

podjęło uchwałę następującej treści:  

 

Uchwała nr 5  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.: 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 36.889.476,13 zł, 

2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujący 

zysk netto w wysokości 1.342.657,71 zł, 

3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 

2020 roku, wykazujące kapitały własne w kwocie 15.228.233,97 zł, 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 

roku, wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2020 roku na kwotę 

7.663.061,14 zł, 

5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt IX 3) 

porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, wynikających z 963946 akcji, 

stanowiących 56,8% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 

podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 6  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020, postanawia 

przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt IX 4) 

porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, wynikających z 963946 akcji, 

stanowiących 56,8% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 

podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 7  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się  

z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć wypracowany zysk Spółki w kwocie 

1.342.657,71 zł na kapitał zapasowy. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowania nad uchwałami przewidzianymi w pkt IX 

5) porządku obrad, a po ich przeprowadzeniu stwierdziła, że: 

 

• Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 719246 ważnych głosów „za", przy braku głosów „przeciw” i 

liczbą 244700 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 8  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

• Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 710871 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 

liczbie 244700 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kowalczewskiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. 

 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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•Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 795871 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 

liczbie 8375 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 10  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Romanowi Siudakowi absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

•Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 939571 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 

liczbie 8375 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 11  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Czarnieckiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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•Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, 

wynikających z 963946 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę 

następującej treści: 

Uchwała nr 12  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Żurowskiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowania nad uchwałami przewidzianymi w pkt IX 6) 

porządku obrad, a po ich przeprowadzeniu stwierdziła, że: 

 

• Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 959446 ważnych głosów, przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: 

 

Uchwała nr 13  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Arkadiuszowi Siwy absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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•Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 923946 ważnych głosów, 

wynikających z 923946 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę 

następującej treści: 

Uchwała nr 14  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marianowi Kempie absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

•Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, 

wynikających z 963946 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę 

następującej treści: 

Uchwała nr 15  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alfonso Anthony Kalinauskasowi III absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

• Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, 

wynikających z 963946 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę 

następującej treści: 

Uchwała nr 16  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Stanisławowi Gawlik absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 10 

 

•Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, 

wynikających z 963946 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę 

następującej treści: 

 

Uchwała nr 17  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Michałowi Rosnowskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

•Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, 

wynikających z 963946 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę 

następującej treści: 

 

Uchwała nr 18  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Osial absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt IX 7) 

porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Zgromadzenie Akcjonariuszy 

jednogłośnie, to jest łączną liczbą 963946 ważnych głosów, wynikających z 963946 akcji, przy braku 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: 
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Uchwała nr 19  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie potwierdzenia upoważnienia Zarządu do dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K, L oraz M Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki biorąc pod uwagę treść art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), postanawia co następuje: 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW akcji Spółki, w tym: (i) 180.000 (stu 

osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii A, (ii) 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii B, (iii) 100.000 (stu 

tysięcy) akcji serii C, (iv) 205.000 (dwustu pięciu tysięcy) akcji serii D, (v) 72.500 (siedemdziesięciu 

dwóch tysięcy pięciuset) akcji serii E, (vi) 273.000 (dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii 

F, (vii) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii G, (viii) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) 

akcji serii L oraz zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW dalszych akcji Spółki, tj. (ix) 208.215 (dwustu ośmiu 

tysięcy dwustu piętnastu) akcji serii H, (x) 93.000 (dziewięćdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii I, (xi) 

150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii M, a ponadto (xii) do 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) 

akcji serii J oraz (xiii) do 174.358 (stu siedemdziesięciu czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu) 

akcji serii K, przy czym w odniesieniu do akcji serii J oraz K pod warunkiem ich uprzedniego objęcia 

przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A ora B Spółki (dalej łącznie zwane jako: „Akcje”), 

działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie, potwierdza 

upoważnienie Zarządu do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

(„KDPW”) oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności prawnych 

i faktycznych, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW, a także 

odpowiednich organów nadzoru, związanych z dematerializacją wszystkich Akcji Spółki. 

§2. 

Niezależnie od postanowień §1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do 

podjęcia działań przygotowawczych, w tym wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, 

zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi 

GPW, KDPW, celem doprowadzenia w terminie nie późniejszym niż trzy lata od dnia wprowadzenia 

Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, do 

dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

 §3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


