Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Vistula Group S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 marca 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 30 767 000

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 wyboru nowego członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres
obecnej wspólnej kadencji Pana Artura Małka (Małek).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu
motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych
osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji
warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem
prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia
umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich
stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku
regulowanym.” - w zakresie dookreślenia zapisów dotyczących niezbywalności
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia dotychczasową treść § 7 ust. 2
„Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group
S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej
grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z
wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia
umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu
dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.” poprzez nadanie mu
nowego poniższego brzmienia:
„Warranty będą niezbywalne.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za
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