Zasada II.1 pkt 7 DPSN
„Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania”
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w dniu
10 czerwca 2010 r. („ZWZ”)
Przed ZWZ akcjonariusze nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych
porządkiem obrad zgromadzenia.

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane
w trakcie ZWZ.
Pytanie przy punkcie 5 porządku obrad:
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2009 roku - do prezentacji sprawozdania przedstawionego przez
Prezesa Zarządu Spółki.
Akcjonariusz zapytał jaki wpływ na wynik techniczny Spółki w 2009 r. miały
szkody powodziowe.
Prezes Zarządu odpowiedział, że szkody powodziowe w 2009 r. wpłynęły ujemnie
na wynik techniczny o ok. 82 mln zł.
Pytanie przy punkcie 6 porządku obrad:
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku
Akcjonariusz poprosił o przedstawienie ogólnej strategii Grupy PZU na kolejne
lata.
Prezes Zarządu odpowiedział, że Spółka kontynuuje strategię, którą Zarząd
zaprezentował na poprzednim walnym zgromadzeniu. Strategia ta zakłada walkę
o rentowny udział w rynku w Polsce.
W ubezpieczeniach komunikacyjnych indywidualnych jest już zauważalne
spowolnienie spadku udziału w rynku. Podkreślił, że Spółka prowadzi program
restrukturyzacyjny w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, gdyż, jak wskazano
w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w 2009 roku Spółka zanotowała stratę
ok. 400 mln zł w tym obszarze. Założono, iż rentowność w tym segmencie zostanie
osiągnięta do 2012 r. Prezes Zarządu podkreślił, że w pozostałych segmentach
ubezpieczeń Grupa osiąga bardzo dobre wyniki i nie zamierza zmieniać strategii
działania.
Dodał, że w obszarze ubezpieczeń życiowych zauważalne są oznaki realizacji naszej
strategii, polegające na zwiększeniu udziału w rynku w segmencie ubezpieczeń
grupowych i indywidualnie kontynuowanych do satysfakcjonującego poziomu,

czyli ok. powyżej 70%, natomiast w ubezpieczeniach indywidualnych
także zauważalny jest wzrost udziału w rynku, jednakże zamierzeniem Spółki
jest go dalej zwiększać. Udział w rynku w tym obszarze jest niewielki i wynosi
ok. 9,5%, jednakże zamierzeniem Spółki jest jego zwiększenie przez najbliższe
2-3 lata do poziomu powyżej 10%.
Prezes Zarządu stwierdził, że Spółka obecnie nie ma skonkretyzowanych planów
akwizycyjnych.
Ponadto kontynuowany jest proces restrukturyzacyjny. Zawarto ze związkami
zawodowymi, działającymi w Grupie PZU porozumienie, które zakłada, że w tym roku
w całej Grupie PZU zostanie zlikwidowanych 2079 etatów, co powinno przełożyć
się na znaczące oszczędności kosztowe. Dodał, iż wynik 2009 roku zawiera
160 mln zł rezerwy na procesy restrukturyzacyjne, w tym odprawy pracownicze.

Pytanie przy punkcie 19 porządku obrad:
Podjecie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków rady nadzorczej
Spółki.
Akcjonariusz zapytał, jakie było dotychczasowe wynagrodzenie członków
Rady.
Prezes Zarządu odpowiedział, że Spółka dotychczas była w reżimie tzw. ustawy
kominowej, która zakładała wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej
na poziomie jednokrotnego średniego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze
publicznym. Obecnie wynagrodzenia zależą od decyzji akcjonariuszy w tym zakresie.
Dodał, iż Spółka zamówiła analizę sytuacji rynkowej w tym obszarze, z której wynika,
że te zaproponowane wynagrodzenia plasują się na poziomie poniżej średniej
rynkowej dla firm finansowych w Polsce oraz dużych firm giełdowych o podobnej
kapitalizacji i o podobnym segmencie.

