Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Mennica Polska S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 22 marca 2011 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 353 842

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób
głosowania
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Uchwała
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz
upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu
Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430
kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki ( „Akcje Spółki”) poprzez obniŜenie
wartości nominalnej akcji z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na1 zł (słownie: jeden
złoty) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z
5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset
siedemdziesiąt) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) kaŜda
do 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem
tysięcy siedemset) o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki
w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyŜszym wymienia
się kaŜdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie:
dziesięć złotych) kaŜda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości
nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki.
4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki w
brzmieniu:
„§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć
milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 5.913.770
(pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na
okaziciela serii A, B, C i D, kaŜda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych).”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć
milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na
59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy
siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, kaŜda o wartości nominalnej 1 zł
(słownie: jeden złoty).”
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone
niniejszą uchwałą.
6.Walne Zgromadzenie niniejszym upowaŜnia Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym
z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia, z zastrzeŜeniem, Ŝe
skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez
właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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Uchwała
w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu
umorzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.362 § 1 pkt
5 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze
wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 28 lutego 2011 roku o uzupełnienie porządku
obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, postanawia:
1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy
Spółki nie więcej niŜ 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji własnych
Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia za cenę nie wyŜszą niŜ 131
(słownie: sto trzydzieści jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie
nie wyŜsze niŜ 43 230 000 (czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy)
złotych;
2) upowaŜnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami
Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 2
niniejszej Uchwały, umów nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w terminie
do dnia 15 lipca 2011 roku;
3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego
utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek
handlowych moŜe być przeznaczona do podziału;
4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia,
w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do
publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających
przekazanie takich informacji.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upowaŜnia Zarząd Spółki
do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie
nieuregulowanym w niniejszej uchwale, z zastrzeŜeniem, Ŝe:
1) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia powinno nastąpić do
dnia 15 lipca 2011 roku;
2) transakcje nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia zostaną
zawarte w okresie dłuŜszym niŜ 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych
Spółki w celu umorzenia;
3) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na Rynku
Regulowanym oraz moŜliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia
Akcji Własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na Rynku Regulowanym, w
sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na Rynku Regulowanym – Akcje
Własne powinny być nabyte przez Spółkę poza Rynkiem Regulowanym.
§3
1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniŜenia kapitału zakładowego
Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5)
Statutu Spółki.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w
celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z
porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie
umorzenia Akcji Własnych oraz obniŜenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku
umorzenia Akcji Własnych.
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§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.
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