Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 stycznia 2014 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 100 000 000

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 40724, NIP 526-22-60-035,
kapitał zakładowy: 32 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób głosowania

Uchwała
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w
Zielonej Górze przy ul. F. Chopina 11/13.
§1
Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki PGNiG S.A. postanawia wyrazić
zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
Zielonej Górze przy ul. F. Chopina 11/13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr
109/11 i 324 o łącznej powierzchni 1163 m2, wraz z prawem własności znajdującego się w
granicach tej nieruchomości budynku i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00052082/3, za cenę netto nie niższą niż aktualna
wartość rynkowa, która wynosi 7.871.000,00 zł, powiększoną o szacunkowe koszty
postępowania.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za

Uchwała
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości
położonej w miejscowości Zamysłowo gmina Stęszew.
§1
Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
działając na podstawie z art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 Ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji z dnia 30.08.1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn.zm.) postanawia wyrazić
zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Zamysłowo gmina Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22
o powierzchni 5841 m2, wraz z prawem własności znajdujących się w granicach tej
nieruchomości budynków, budowli i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
prowadzi księgę wieczystą nr PO1S/00039038/3, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny
wywoławczej z ostatniego przetargu, tj. za cenę netto nie niższą niż 205.280,00 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za
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