Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Tauron S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 33 000 000

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 zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994
r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej
przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015
roku", na które składają się:
1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31
grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.682.139 tys. zł
oraz stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.804.215 tys. zł,
2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r.,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.071.433 tys. zł,
3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.948.407
tys. zł,
4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31
grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.080.356
tys. zł,
5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej
przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015”, obejmujące okres od 1
stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia
S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt
1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej
przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska
Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”, na które składają się:
1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 3.384.188 tys. zł oraz stratę
netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.453.908 tys. zł,

Za

2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.474.156 tys. zł,
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3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015
r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.647.070 tys. zł,
4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 748.110 tys. zł,
5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON
Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015

Za

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej
przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności
TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015”, obejmujące okres od 1 stycznia
2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1
pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 1
stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 3.453.908.315,26 zł (słownie: trzy
miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy trzysta piętnaście
złotych 26/100) z kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego
części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 348, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust.
1 pkt 14) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
1. Postanawia się użyć kapitał zapasowy Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione
z zysków lat ubiegłych, poprzez przeznaczenie kwoty 175.254.939,40 zł (słownie: sto
siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści
dziewięć złotych 40/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że
na jedną akcję przypada 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),

Za

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 6 września 2016 r.,
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2016 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwały
w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za 2015 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium:
- Remigiuszowi Nowakowskiemu,
- Jarosława Brody,
- Kamila Kamińskiego,
- Piotra Zawistowskiego,
- Jerzego kurelle,
- Henryka Borczyka,
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- Michala Gramatyka,
- Piotra Kołodzieja,
- Anne Strizyk
z wykonania obowiązków w 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwały
w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium:
- Beacie Chłodzińskiej,
- Annie Mańk,
- Jackowi Szyke,
- Annie Biesialskiej,
- Michałowi Czarnik,
- Maciejowi Końskiemu,
- Leszkowi Koziorowskiemu,
- Wojciechowi Myśleckiemu,
- Renacie Wiernik Gizickiej,
- Andrzejowi Gorgol,
- Michałowi Michalewskiemu,
- Markowi Ściążko,
- Maciejowi Tybura,
- Jarosławowi Zagórowskiemu,
- Grzegorzowi Barszcz,
- Piotrowi Ciach,
- Katarzynie Kosińskiej,
z wykonania obowiązków w 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18)
Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:
1. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
„8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43
ust. 2 pkt 1 i 2,”
2. Dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1.”
3. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:
„9) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,”
4. W § 20 ust. 1 pkt-y od 4) do 14) otrzymują oznaczenie, jako pkt-y od 5) do 15).
5. W § 20 ust. 1 dodaje się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu:
„4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:
a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania
finansowego i działalności operacyjnej,
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej informacje
na temat:
 składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych,

Za
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d) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie
działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo
informację o braku takiej polityki,”
6. W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. c) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
7. W § 20 ust. 2 dodaje się nowy pkt 9) o następującym brzmieniu:
„9) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z zastrzeżeniem postanowień ust.
3.”
8. Dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z
zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1,”
9. Dotychczasowy § 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2
oraz ust. 4 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie.”
10. W § 20 ust. 3 i ust. 4 otrzymują oznaczenie, jako ust. 4 i ust. 5.
11. W § 20 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 9) nie podlegają transakcje typowe i
zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej
przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.”
12. W § 23 ust. 1 pkt 1) wykreśla się sformułowanie w brzmieniu:
„(…) reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: (…)”.
13. Dotychczasowy § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej,”
14. Dotychczasowy § 42 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to
rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o
średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu
poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do
wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest
ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu.”
15. W § 42 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:
„5. Ilekroć w Statucie jest mowa o podmiocie powiązanym, należy przez to rozumieć
spółkę powiązaną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w Międzynarodowych
Standardach Rachunkowości (MSR).”
16. Skreśla się dotychczasowy § 43 ust. 1.
17. W § 43 ust. 2 i ust. 3 otrzymują oznaczenie, jako ust. 1 i ust. 2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska
Energia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie § 28 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co
następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON
Polska Energia S.A”:
1. Dotychczasowy § 2 pkt 12) otrzymuje następujące brzmienie:
„12) Dobre Praktyki – obowiązujące zasady wynikające z dokumentu Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW, przyjmowane przez Radę Nadzorczą GPW.”
2. W § 4 ustępy od 4 do 6 otrzymują oznaczenie, jako ustępy od 5 do 7.
3. W § 4 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, Zarząd lub
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia
proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości
Akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi
Akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.”
4. Dotychczasowy § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana terminu następuje w taki sam sposób,
jak jego zwołanie, dokładając starań, aby powyższe zmiany nie uniemożliwiały lub nie
ograniczały Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.”
5. Dotychczasowy § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
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„1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego
Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”
6. W § 10 dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu:
„6. Zarząd powinien prezentować uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu
finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”
7. W § 17 dodaje się nowy ust. 6 i ust. 7 o następującym brzmieniu:
„6. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w
szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały,
sporządzanym w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego o
zarządzenie przerwy.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie
termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia
udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy
mniejszościowych.”
8. W § 19 dodaje się nowy ust. 4 i ust. 5 o następującym brzmieniu:
„4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia
korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych
zdarzeń korporacyjnych.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do
tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.”
9. Dotychczasowy § 24 ust. 3 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1) spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności od Spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr
II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji
rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk,”
§2
Przyjmuje się tekst jednolity „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska
Energia S.A.”, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki
uchwalonych uchwałą nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska
Energia S.A. z dnia 8 czerwca 2016 r.
Uchwała
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu
Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia
S.A. uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9
(słownie: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej.
§2
Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON
Polska Energia S.A. nr 8 z dnia 08 grudnia 2015 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za

Uchwała
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Pana Jacka Raweckiego do składu Rady Nadzorczej IV kadencji TAURON
Polska Energia S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za
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Uchwała
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Pana Stefana Świątkowskiego do składu Rady Nadzorczej IV kadencji
TAURON Polska Energia S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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