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Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adre-
sem: ul. Dąbrowskiego 77A (60-529 Poznań), w dni robocze, 
w godzinach od 800 do 1600.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym.

Poz. 49690. BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MOR-
SKIE S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. 
KRS 0000368907. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC 
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 paździer-
nika 2010 r. 
[BMSiG-50863/2020]

Komplementariusz Spółki BALTEX Energia i Górnictwo Mor-
skie Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, wpisa-
nej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 368907, 
zawiadamia o zwołaniu na dzień 20 października 2020 r., na 
godz. 1000, w Gdyni, ul. B. Chrzanowskiego 8, Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z następującym 
porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-

dzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących 
uchwał.

 4.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5.  Przedstawienie projektu uchwały wraz z pisemnym uza-

sadnieniem, dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmio-
cie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru nowych akcji.

 6.  Podjęcie uchwał w przedmiocie podniesienia kapitału 
zakładowego poprzez emisję od 20.000 (dwudziestu 
tysięcy) do 1.950.000 (jednego miliona dziewięciuset pięć-
dziesięciu tysięcy) nowych akcji serii B.

 7.  Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
 8.  Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzenia tekstu jed-

nolitego umowy Spółki.
 9.  Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja oraz podjęcie 

uchwały w przedmiocie podmiotu wyznaczonego do pro-
wadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

10.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 5. Komplementariusz w trybie art. 433 § 2 kodeksu 
spółek handlowych zaznacza, że w porządku obrad przewi-
dziano procedowanie pozbawienia akcjonariuszy prawa 
poboru akcji.

Do punktu 6. przedkłada się projekt uchwały podwyższającej 
kapitał zakładowy.

„Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki Baltex Energia 

i Górnictwo Morskie Spółka Akcyjna

 1.  Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą 
niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy) i nie większą niż 

1.950.000,00 zł (milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy), 
tj. z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 
kwoty nie mniejszej niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt 
tysięcy złotych) i nie większej niż 2.000.000,00 zł (dwa 
miliony złotych), poprzez emisję obejmującą nie mniej 
niż 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 
1.950.000 (jednego miliona dziewięciuset pięćdziesięciu 
tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „B”, o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach 
od numeru 1 (jeden) do numeru [20.000 (dwadzieścia 
tysięcy - 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt 
tysięcy].

 2.  Akcje serii B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze 
subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych podmiotowi lub podmiotom 
wybranym przez Komplementariusza.

 3.  Akcjom serii B nie będą przyznane szczególne uprawnie-
nia.

 4.  Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy 
od dnia 1.04.2021 r.

 5.  Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład 
pieniężny.

 6.  Cena emisyjna akcji serii B zostanie określona przez Kom-
plementariusza na poziomie nie mniejszym niż 1,00 zł 
(jeden złoty), w zależności od ofert składanych przez pod-
mioty chętne do objęcia akcji.

 7.  Upoważnia się Komplementariusza do określenia 
terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji (maksy-
malnie do dnia 31 marca 2020 roku) oraz określenia 
wysokości ceny emisyjnej Akcji z zastrzeżeniem ust. 6 
powyżej.

 8.  Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane 
w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości 
odpowiadającej liczbie akcji serii B objętych w drodze sub-
skrypcji prywatnej.

 9.  Prawo poboru akcji serii B zostało wyłączone na podsta-
wie uchwały nr 1 walnego zgromadzenia akcjonariusz 
Spółki w dniu 20.10.2020.

10.  Komplementariusz Spółki upoważniony jest do złożenia 
oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego oraz 
liczby akcji objętych w wyniku podwyższenia kapitału celem 
dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz liczby 
objętych akcji serii B określonych w Artykule 5 ust. 2 Sta-
tutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i w zw. z art. 431 KSH, 
dokona wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego 
wykonania niniejszej uchwały zgodnie z przepisami prawa, 
dokona oferowania akcji serii „B” oraz wszelkich czynności 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 
i jego zarejestrowaniem w KRS.

11.  Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 lipca 
2020 roku.

Do punktu 7. przedkłada się proponowaną treść zmian do 
Statutu Spółki:

Artykuł 5 ust. 2 Statutu Spółki

-  dotychczasowa treść:
„2.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdzie-

siąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt 
tysięcy) akcji imiennych serii „A” o numerach od 1 do 
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50.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zło-
tych) każda.

-  proponowana treść:
„2.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 70.000 zł (siedem-

dziesiąt tysięcy złotych) do 2.000.000,00 zł (dwa miliony 
złotych) i dzieli się na:
a)  50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „A” 

o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 
1,00 zł (jeden złotych) każda,

b)  [od 20.000 (dwadzieścia tysięcy) do 1.950.000 (jeden 
milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)] akcji imien-
nych serii „B” o numerach od 1 do [20.000 (dwadzie-
ścia tysięcy - 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięć-
dziesiąt tysięcy)], o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 
złoty) każda.”

Po Artykule 2 ust. 4 Statutu Spółki dodaje się ust. 4a

- proponowana treść:
„4a.  Wszystkie akcje serii B objęte zostaną w ramach sub-

skrypcji prywatnej na podstawie uchwały walnego zgro-
madzenia akcjonariuszy z dnia 20.10.2020 roku o pod-
wyższeniu kapitału zakładowego po cenie określonej 
przez komplementariusza Spółki zgodnie z tą uchwałą, 
z tym że przed zarejestrowaniem Spółki zostanie wpła-
cona kwota w wysokości pełnej wartości nominalnej 
akcji i ewentualna nadwyżka ceny emisyjnej ponad 
wartość nominalną.”

Po Artykule 2 ust. 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 5a

-  proponowana treść:
„5a.  Wszystkie akcje serii B objęte zostały w drodze sub-

skrypcji prywatnej w wyniku podwyższenia kapitału 
zakładowego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie 
w dniu 20.10.2020 roku.”

Z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad 
można zapoznawać się w siedzibie Spółki oraz na stronie 
internetowej Spółki.

Komplementariusz
Mieczysław Twardowski

Prezes Zarządu 
Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A.


