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Zarząd Energa S.A.
al. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk
KRS: 0000271591
Szanowni Państwo,
w związku z trwającym procesem integracji spółki Energa S.A. ze spółką Polski Koncern Naftowy
Orlen S.A., Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca się do Zarządu Energa S.A.
z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie możliwości przeprowadzenia tego procesu bez
konieczności wycofywania akcji spółki Energa S.A. z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Od chwili, gdy w kwietniu 2020 r. PKN Orlen S.A. sfinalizował przejęcie spółki Energa S.A.
rozpoczęty został skomplikowany proces prawnej i faktycznej integracji obu Spółek. Proces, który
jak wskazuje Zarząd PKN Orlen S.A., to ważny krok na drodze budowania silnego,
multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych
firm. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wierzy jednak, że cele te Zarządy obu Spółek
będą w stanie osiągnąć również bez wycofywania akcji Energa S.A. z obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Wszczęty proces delistingu wzbudził spore emocje wśród akcjonariuszy mniejszościowych Energa
S.A. Do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych napływają liczne głosy zarówno od naszych
członków, jak i innych drobnych akcjonariuszy Energa S.A., postulujące rezygnację z zamiaru
wycofania jej akcji z obrotu na warszawskiej giełdzie.
Mając świadomość, że Orlen S.A. posiada akcje reprezentujące aż 90,92% udziału w kapitale
zakładowym Energa S.A. i stanowiące 93,28% ogólnej liczby głosów, co formalnie stanowiło
wystarczającą większość do podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku
regulowanym, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pragnie zwrócić uwagę, że w
akcjonariacie spółki Energa S.A. w dalszym ciągu pozostali liczni akcjonariusze mniejszościowi,
którzy chcieliby aby spółka pozostała notowana na giełdzie. Pomimo, że ich siła głosu jest
niewielka, uważamy, że ich liczba jest wystarczająco duża aby uzasadniało to pozostawienie akcji
Spółki w obrocie na GPW w Warszawie.
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Mając na uwadze, że istnieje spora grupa akcjonariuszy mniejszościowych, którym zależy aby
Energa S.A. pozostała spółką publiczną, wobec zgłaszanych przez nich postulatów pozostawienia
akcji Spółki w obrocie giełdowym, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca się do
Zarządu Energa S.A. z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie możliwości rezygnacji z koncepcji
inkorporowania spółki Energa S.A. przez PKN Orlen S.A. i rezygnację z dążenia do wycofania akcji
Spółki z publicznego obrotu oraz wycofanie złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku
o zniesienie dematerializacji akcji Spółki.
Osiągnięcie celów przyświecających koncepcji inkorporacji spółki Energa S.A. przez PKN Orlen S.A.
możliwe jest, w naszej ocenie, także poprzez dalszą integrację aktywów PKN Orlen S.A. i Energa
S.A. w ramach grupy kapitałowej dzięki wykorzystaniu synergii potencjałów tworzących ją
podmiotów. Dlatego też uważamy, iż zasadne jest odstąpienie od koncepcji wchłonięcia spółki
Energa S.A. przez PKN Orlen S.A. co pozwoli w konsekwencji także na rezygnację z procesu
delistingu akcji Energa S.A.
Ponadto przychylenie się do niniejszej petycji zostałoby odebrane bardzo pozytywnie przez
środowisko, a decyzja taka byłaby kolejną, po uruchomieniu przez PKN Orlen S.A. i Energę S.A.
programów lojalnościowych, która dowodziłaby dużej otwartości i szczególnej uwagi jaką Spółki
poświęcają swoim najmniejszym akcjonariuszom.
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