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1. V ALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z siedzibą w Warszawie

Plac Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

2. FAMILIAR S.A., SICA V - SIF 

z siedzibą w Luksemburgu 

12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg 

reprezentowani przez: 

Katarzynę Ewę Półtorak 

Damiana Adama Kubalskiego 

adres do korespondencji: 

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 
ul. Wilcza 46, IV piętro, 00-679 Warszawa 

KWAŚNICKI 

WRÓBEL 

& Parlntnr 

Warszawa, dnia 04.06.2021 r. 

Zarząd spółki 

ELEKTROCIEPLOWANIA BĘDZIN S.A. 

z siedzibą w Poznaniu 

ul. Bolesława Krzywoustego 7 

61-144 Poznań 

e-mail: inwe�tor@ccb.com.DI

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOLANEGO NA DZIEŃ 
30.06.2021 R. 

Działając jako pełnomocnicy na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw z dnia 28.05.2021 

r. oraz z dnia 20.05.2021 r. w imieniu: 

1. V ALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (00-057),

Plac Dąbrowskiego 1, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego

przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI

1339, zarządzanego przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego

1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy/ ul. Wilcza 46 / 00-6 79 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Tel.:+ 1.8 22 541708 0  / Fax:+ 48 22 213 30 07 / www.rkkw.pl / office@rkkwpl 

NIP 521-354-00-88 / REGON 142 011396/ KRS 0000337285 
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j) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z
systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania;

k) pełnej dokumentacji dotyczącej testów na utratę wartości aktywów za lata 2014-
2020;

l) wszelkich raportów, opinii, memorandów oraz prezentacji dotyczących przedmiotu
i zakresu badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały;

m) opracowane przez Zarząd Spółki w trybie § 1 O ust. 4 Statutu Spółki coroczne plany
gospodarcze (założenia do planu, plan bilansu, rachunku zysków i strat, planu
wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji i remontów, planu
zatrudnienia), które wskazują na planowane przychody, koszty oraz inwestycje, jak
również uchwały Rady Nadzorczej o zatwierdzeniu tych planów gospodarczych,
podjęte w trybie § 17 ust. 2 pkt 2 Statut Spółki.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje
Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia
niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do
współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenie badania, w
tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania 

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony
w § 3 ust. 2 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od
dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu
Rewidenta.

2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spólkq procesu
udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.

3. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale,
w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku
pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową,
techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w
poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do
uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał
będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego
badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia
rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§5

Wejście w zycie uchwały 

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. " 

Oświadczenie Uprawnionych Akcjonariuszy o wyrażeniu zgody na powołanie Rewidenta 

Działając w imieniu V ALUE FIZ oraz F AMILIAR w oparciu o art. 84 ust. 4 pkt 1) Ustawy o 

ofercie publicznej niniejszym wyrażamy zgodę na powołanie Trustway Audit sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 47/45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000901196, NIP 5272958949, REGON 388999840 jako rewidenta do spraw szczególnych, o 

którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej do zbadania wybranych zagadnień 

związanych z prowadzeniem spraw Spółki dotyczących jej sytuacji finansowej, stosownie do 

treści zgłoszonego projektu uchwały. 

Na podstawie art. 401 § 1 zd. 4 KSH niniejsze pismo zostało wysłane w postaci elektronicznej, 

na adres poczty elektronicznej wskazanej w punkcie 2.1. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. tj. 

inwestor@ecb.com.pl. jako adres, na który Akcjonariusze mogą złożyć żądanie umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad w postaci elektronicznej. 

Katarzyna Ewa Półtorak 

- pełnomocnik -

* * *

Damian Adam Kubalski 

- pełnomocnik
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