FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) w dniu 28 czerwca 2018 roku
przez Pełnomocnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/
rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)
działającego w imieniu Akcjonariusza
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości
/rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)
Na podstawie niniejszego formularza, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia PZU SA.

……………………………………………
(miejscowość, data i podpis)
KOMENTARZ:
Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz
nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.
Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje
prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.
Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na
dzień 28 czerwca 2018 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.
Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X”
w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie
z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę
akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie
wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad
daną uchwałą.
W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, może stanowić kartę
do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu
formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. Formularz
wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku
głosowania tajnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, powinien być traktowany jedynie jako pisemna
instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego
zachowany.
W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu sytemu elektronicznego,
formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

UCHWAŁA NR …./2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PZU SA Pana/Panią …………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …./2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 28 czerwca 2018 roku uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017 wraz ze
Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok
zakończony 31 grudnia 2017 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA
za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU
SA za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia
2017 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu
Spółki w 2017 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi
prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2017 roku.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017 wraz ze
Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok.
14. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi
prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2017 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich
obowiązków w 2017 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez
nich obowiązków w 2017 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych
lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …./2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe PZU SA za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą
bilansową 42 388 360 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt osiem
milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2017 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1
218 037 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiemnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy
złotych),
3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazujący zysk
netto w kwocie 2 433 874 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy czterysta trzydzieści trzy miliony osiemset
siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku
obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1 465 824 tysiące złotych (słownie: jeden
miliard czterysta sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku
obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 165 879 tysięcy złotych (słownie: sto
sześćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017
roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …./2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 317 405 milionów złotych (słownie: trzysta siedemnaście
miliardów czterysta pięć milionów złotych),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku,
wykazujący zysk netto w kwocie 4 233 miliony złotych (słownie: cztery miliardy dwieście trzydzieści trzy
miliony złotych),
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017
roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 4 299 milionów złotych (słownie: cztery miliardy dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 20 517 milionów złotych (słownie:
dwadzieścia miliardów pięćset siedemnaście milionów złotych),
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017
roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 5 343 miliony złotych (słownie: pięć
miliardów trzysta czterdzieści trzy miliony złotych),
6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i
objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …./2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA
za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem, dotyczącym danych niefinansowych Grupy
Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 a i nast. ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i
PZU SA za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem, dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA
za rok 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …./2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także
wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem za rok 2017

Na podstawie § 18 pkt 1a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz
usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …./2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku
z art. 348 § 1, § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie
2.433.874.473,43 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta trzydzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt cztery
tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy zł 43 gr) w następujący sposób:
1) kwotę 2.158.807.500,00 złotych (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedem
tysięcy pięćset zł 00 gr), tj. 2,50 złotych (słownie: dwa zł 50 gr) na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę
dywidendy;
2) kwotę 6.714.000,00 złotych (słownie: sześć milionów siedemset czternaście tysięcy zł 00 gr) przeznacza się
na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
3) kwotę 19.681.287,17 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy
dwieście osiemdziesiąt siedem zł 17 gr) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych wynikających
z ostatecznego rozliczenia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH SA przez Alior
Bank SA;
4) kwotę 248.671.686,26 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden
tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć zł 26 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§2
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa
w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 12 września 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się
na 3 października 2018 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Rogerowi Hodgkiss z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rogerowi Hodgkiss absolutorium z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Andrzejowi
w Zarządzie PZU SA w 2017 roku

Jaworskiemu

z

wykonania

obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Michałowi
w Zarządzie PZU SA w 2017 roku

Krupińskiemu

z

wykonania

obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Krupińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Kulikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Rapkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Małgorzacie
w Zarządzie PZU SA w 2017 roku

Sadurskiej

z

wykonania

obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Sadurskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Pawłowi Surówce z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Bogusławowi Marianowi Banaszakowi
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

z

wykonania

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Bogusławowi Marianowi Banaszakowi absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Marcinowi Chludzińskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Chludzińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Anecie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Fałek

z

wykonania

obowiązków

w

Radzie

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Anecie Fałek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Marcinowi Gargasowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Gargasowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
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PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK
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Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Agacie Górnickiej z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Agacie Górnickiej absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Pawłowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Eligiuszowi Krześniakowi
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

z

wykonania

obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Eligiuszowi Krześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Jerzemu Paluchniakowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jerzemu Paluchniakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Piotrowi Paszko z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Paszko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Radosławowi Potrzeszczowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Radosławowi Potrzeszczowi absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Śnitko absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Łukaszowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Łukaszowi Świerżewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu
PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDANIE GŁOSU *
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁASZAM
SPRZECIW
TAK

NIE

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

………………..

………………..

………………..

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

………………..

………………..

………………..

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Regulamin obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki
Akcyjnej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
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UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:
1)

w § 5 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie
pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych
w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej:”
otrzymuje brzmienie:
„3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie
pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych
w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:”;

2)

w § 16 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:
„5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może
wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce
w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków
nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie
ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.”
otrzymuje brzmienie:
„5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może
wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce
w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków
nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.”;

3)

w § 18 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
z wykonania przez nich obowiązków;”
otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium
poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;”;
4)

w § 18a w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255)”;

5)

w § 20:
a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości
lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym.”
otrzymuje brzmienie:
„2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”,
b) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:
„8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności („Członkowie
Niezależni"). Kryteria niezależności są spełnione w przypadku osoby, która:
1) nie była członkiem Zarządu Spółki, ani jej prokurentem w okresie pięciu lat poprzedzających dzień
wyboru na członka Rady Nadzorczej;
2) nie była zatrudniona na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub
Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech lat poprzedzających dzień
wyboru na członka Rady Nadzorczej;
3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
4) nie jest akcjonariuszem Spółki ani akcjonariuszem, udziałowcem lub podmiotem posiadającym
inne tytuły własności w jednostce powiązanej ze Spółką;
5) nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w pkt 4);
6) nie utrzymuje i przez co najmniej jeden rok poprzedzający dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej
nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką powiązaną
ze Spółką, przy czym przez znaczące stosunki handlowe należy rozumieć stosunki handlowe,
których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy;
7) w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie uczestniczyła
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki;
8) nie jest i nie była w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej
zatrudniona w podmiocie, który dokonuje badania sprawozdań finansowych Spółki;
9) nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani nie jest prokurentem podmiotu, w którym członek
Zarządu Spółki lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje;
a) nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani inną osobą
blisko związaną z:
b) członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką,
c) prokurentem Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką,
d) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi
lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką, ani
e) akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału
zakładowego Spółki - przy czym przez osobę blisko związaną należy rozumieć osobę,
o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
oraz

11) nie zatrudnia żadnej z osób, o których mowa w pkt 11), do wykonywania czynności rewizji
finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym.”
otrzymuje brzmienie:
„8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.”,
c) ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:
„9. Członek Niezależny Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie
co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego
informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.”
otrzymuje brzmienie:
„9. Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich
kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 8 lub 10 wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego
informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.”,
d) ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu:
„10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania
i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady Nadzorczej, która przy wyborze członków
komitetu audytu bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw, którymi
zajmuje się komitet. W skład komitetu audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden
Członek Niezależny oraz co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości
lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym.”
otrzymuje brzmienie:
„10.

Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania
i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwałą Rada Nadzorcza, która przy wyborze członków
komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności
kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej.”,

e) dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu,
w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ust. 10. Co najmniej jeden
członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 2. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę
i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się posiadanie przez przynajmniej
jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej
lub posiadanie wiedzy przez poszczególnych członków komitetu audytu w określonych obszarach
z zakresu tej branży.”,
f) w ust. 11 zdanie trzecie w dotychczasowym brzmieniu:
„W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden Członek Niezależny.”
otrzymuje brzmienie:

„W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden członek spełniający
kryteria niezależności, o których mowa w ust. 8.”;
6)

w § 21 w ust. 1 zd. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego
nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady
Nadzorczej, i przewodniczy im.”
otrzymuje brzmienie:
„1.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później
niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej,
i przewodniczy im.”;

7)

w § 25 w ust. 2:
a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;”
otrzymuje brzmienie:
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym;”,
b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania
na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;”,
c) pkt 10 w dotychczasowym brzmieniu:
„10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie
badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki;”
otrzymuje brzmienie:
„10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU
za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz
sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU, a także przeglądów
sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;”,
d) pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu:
„13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy
w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej;”

otrzymuje brzmienie:

„13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy, której przedmiot
ma wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych
przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,”,
e) dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności
Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę;”;
8)

w § 36a w ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;”

otrzymuje brzmienie:
„1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;”.
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone
niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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UCHWAŁA NR …/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie

zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub
poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 18a pkt 2 lit. a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się,
co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych,
gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100
000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie do końca
2018 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
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