Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 27 sierpnia 2020 r.
UCHWAŁA NR 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego. --------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Łukasz Górski ogłosił, że Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami
oddanymi „za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. ----------------UCHWAŁA NR 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ze względu na fakt, że w Zgromadzeniu uczestniczy
tylko 3 akcjonariuszy, postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i liczenie
głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia. ---------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
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„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------UCHWAŁA NR 3/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:---------------1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z
działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, a także rozpatrzenie sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2019.---------7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenie wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.----------------------------8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------------a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. w
roku obrotowym 2019, -------------------------------------------------------------------------b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok
obrotowy 2019, ---------------------------------------------------------------------------------c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus
Energy w roku obrotowym 2019, ------------------------------------------------------------d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Columbus Energy za rok obrotowy 2019, ---------------------------------------------------e. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku
obrotowym 2019, -------------------------------------------------------------------------------f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2019, -------------------------------------------------------------------------------g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019, ----------------------------------------------------------------------10. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------------2

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------UCHWAŁA NR 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy
S.A. w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki
uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1
stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------UCHWAŁA NR 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A.
za rok obrotowy 2019
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki
uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------
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§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----------------------------------------------------sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,---------------------sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,--------------------------------------------------sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,----------------------------------------------------sprawozdanie z przepływów pieniężnych,-------------------------------------------------------informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne
informacje objaśniające, ---------------------------------------------------------------------------wykazujące:-------------------------------------------------------------------------------------------------zysk netto w kwocie 12 166 611,71 złotych, ----------------------------------------------------sumę aktywów i pasywów w kwocie 161 907,36 tys. złotych, -------------------------------kapitały własne na koniec okresu w kwocie 33 645,75 tys. złotych, ------------------------środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 19 588,57 tys. złotych. -------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------UCHWAŁA NR 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. i § 25 pkt 1)
Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Columbus Energy w roku obrotowym 2019, zatwierdza przedłożone
sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
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Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się
od głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------UCHWAŁA NR 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. i § 25 pkt 1)
Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2019, zatwierdza
przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------------------------skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,-skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, -----------------------------------------skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -------------------------------skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, ----------------------------------informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne
informacje objaśniające, ---------------------------------------------------------------------------wykazujące: ------------------------------------------------------------------------------------------------zysk netto w kwocie 11 672,95 tys. złotych, ----------------------------------------------------sumę aktywów i pasywów w kwocie 142 125,00 tys. złotych, -------------------------------kapitał własny na koniec okresu 34 629,35 tys. złotych, --------------------------------------środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 23 847,40 tys. złotych. -------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------UCHWAŁA NR 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A.
w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 25 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia aby wypracowany przez Spółkę w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zysk netto w wysokości
12 166 611,71 złotych przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki. -----------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------UCHWAŁA NR 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z
pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od
dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
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„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------UCHWAŁA NR 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sterna z
pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych i wykonania
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------UCHWAŁA NR 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu
z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -------------------------------
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu
z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Leńko z
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 7 czerwca 2019 roku. ------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
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w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi
Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i
wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 7 czerwca 2019 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 7 czerwca 2019 roku oraz od dnia 3 grudnia 2019
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
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„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januaremu Ciszewskiemu
z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od 7 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku. ----------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 18/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Witoldowi
Indrychowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i
wykonania obowiązków w okresie od 7 czerwca 2019 roku do 4 października 2019 roku. -----
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 19/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Sobieskiemu
z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od 7 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 20/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Ogłoszka z
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od 7 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.092.622 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.092.622 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,05 % kapitału zakładowego. Pełnomocnik Pana Jerzego Ogłoszka
(Jerzy Ogłoszka dysponuje 45.468 akcjami) nie głosował nad powyższą uchwałą. -------------UCHWAŁA NR 21/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Radosławowi Żemło z
pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od 7 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 22/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kurczewskiemu
z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od 3 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 23/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Waldemarowi Turskiemu
z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w
okresie od 3 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
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„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------UCHWAŁA NR 24/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala
się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Krupa z pełnienia
przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od
3 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w/w uchwałę, 23.138.090 ważnymi głosami oddanymi
„za” z 23.138.090 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od
głosowania, co stanowi 57,16 % kapitału zakładowego.---------------------------------------------/---/
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