Ad 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------”Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ………….………………………...”---------------Ad 4 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. --------------------------------6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ------------------------8. Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok
obrotowy 2017. -----------------------------------------------------------------------------------

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------------------10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję
akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny
emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w
sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych
instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.---------------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------------------------------------13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej
kadencji; -------------------------------------------------------------------------------------------14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-------15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -------------------------------Ad 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------”Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.
za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------§1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------Ad 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------”Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------§1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
2017, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------------1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------------------------------2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 440 614,31zł /słownie pięć milionów
czterysta czterdzieści tysięcy sześćset czternaście złotych i trzydzieści jeden groszy/; --3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 206 326,63zł /słownie: dwieście sześć tysięcy
trzysta dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze/; ----------------------------4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego
w kwocie 423 889,85 zł /słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset
osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy /;----------------------------------5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 206 326,63zł
/słownie: dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt trzy
grosze/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------6. dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------Ad 7 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------”Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------§1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny
działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ----------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------Ad 8 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------”Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 22 pkt. 1, Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia
przychylić się do opinii Zarządu Spółki i postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości
206 326,63zł /słownie: dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i

sześćdziesiąt trzy grosze/ za rok obrotowy 2017 działalności Spółki na kapitał
rezerwowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------Ad 9 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------”Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2017 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 16.08.2017 r. do
31.12.2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”--------------------------------------------------------”Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017. ---------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”--------------------------------------------------------Ad 10 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------

”Uchwała Nr 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi
Jasińskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ----------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od
28.06.2017 r. do 31.12.2017 r. -------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Pani Małgorzacie Sadowskiej - za okres od
1.01.2017 r. do 28.06.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Panu Jackowi Ogórkiewicz - za okres od
1.01.2017 r. do 28.06.2017 r. --------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za
okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r. -------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------Ad 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------

”Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D
realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny
emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w
sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych
instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------§1
1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 4 699 563,20 zł [słownie:
cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset sześćdziesiąt trzy złote] do
kwoty mniejszej niż 4 799 563,20 zł [słownie: cztery miliony siedemset
dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset sześćdziesiąt trzy

złote]

nie większej niż

9.399.126,40 zł [słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych]
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy]
każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji i nie większej niż
46.995.632 [słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy sześćset trzydzieści dwie ] akcji; ------------------------------------------------------3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po
przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i
opłaconych akcji serii D; -------------------------------------------------------------------------

4. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.
431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na
następujących warunkach: ----------------------------------------------------------------------Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od
zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po
raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; ----------------------------------------Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane
po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego
roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------5. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed
zarejestrowaniem akcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do
przyjmowania wpłat także w postaci potrącenia; ------------------------------------------------------6. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą
podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi. --------------------------------------------------------§2
1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki. -----2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru
nowych akcji serii D [dzień prawa poboru] ustala się na dzień 16 lipca 2018 roku. ---

3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru,
akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno
prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D. --------------------4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w
terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D
w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez
pozostałych akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------------5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi
akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd
Spółki zgodnie z przepisami prawa. ----------------------------------------------------------6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do
złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa
poboru. ---------------------------------------------------------------------------------------------„Akcje objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone według następujących
zasad: ----------------------------------------------------------------------------------------------1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę
akcji nieprzewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów,
przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami, --------------------2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę
akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów,
dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach: ----------------------a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę
wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji pomija się, -------------------------------b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów
dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a), -----------------------------c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane, -----------------------------------------------3) akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają

przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą
liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od
uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę akcji, po
jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie
przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania
powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą
liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo.” --------------------------------------------------7. Akcje serii D nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania
prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po
cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o
zaproszenia Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------§3
1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii
D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, a nadto upoważnia się zarząd
spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o
rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii D oraz praw poboru
akcji serii D i praw do akcji serii D; -----------------------------------------------------------2. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C
oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------§4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej
uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: ---------------1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D,
w tym w szczególności określenia: -------------------------------------------------------------

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D; ------------------------b. zasad dystrybucji akcji serii D; --------------------------------------------------------c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich
opłacenia; --------------------------------------------------------------------------------d. zasad dokonania przydziału akcji serii D; --------------------------------------------e. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. ------------------------------------------------2. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. -----------------------------------------------3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw
poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.. -------------------------------------------------------------------------------4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D
oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej
emisji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D w depozycie
papierów wartościowych. -----------------------------------------------------------------------5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem
dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści
art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy. -------------------------Spółka zastrzega prawo do odstąpienia od oferty do końca trwania zapisów na akcje.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------

”Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie,

działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek
handlowych, postanawia, co następuje:-----------------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie
postanowienia § 22 ust. 8 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
postanawia: --------------------------------------------------------------------------------Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 799 563,20 (cztery miliony siedemset
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 20 groszy) i nie więcej niż
9.399.126,40 zł [słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto
dwadzieścia sześć złotych] i dzieli się na:
15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
30.745.632 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści
dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.074.563,20 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery
tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).
nie mniejszej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji i nie większej niż 46.995.632 [słownie:
czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści
dwie ] akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, o łącznej wartości nominalnej4 699 563,20 zł [słownie: cztery miliony sześćset
dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset sześćdziesiąt trzy złote]
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego
statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.”

Ad 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------

”Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2
Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ……………………………………………………..–
Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3letnią wspólną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2
Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana …………………………………………………….. -

Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3letnią wspólną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------

”Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2
Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ……………………………………………………..–
Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3letnią wspólną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2
Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ……………………………………………………..–

Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3letnią wspólną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2
Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ……………………………………………………..–
Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3letnią wspólną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -------------------------------------------------------”Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 w
związku z § 22 ust. 1 i 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ----postanawia…………………………………………………………………………………………………………………..
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------

