Warszawa, dnia 24.04.2019 r.
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

W sprawie:
zmiany Statutu PZU SA

Wniosek
do Walnego Zgromadzenia PZU SA

Treść wniosku:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU) wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Statutu PZU SA w brzmieniu określonym w załączniku do wniosku.
Uzasadnienie:
Zarząd PZU SA postanowił wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie
uchwały w sprawie zmian Statutu PZU SA:
Wnioskowane zmiany w Statucie PZU SA wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym.
Ustawa nowelizująca:
1) umożliwia:
a) zmianę organu spółki właściwego do wyrażenia zgody na określone czynności prawne z walnego
zgromadzenia na organ nadzorczy,
b) przedkładanie organowi nadzorczemu zamiast walnemu zgromadzeniu sprawozdania 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 (dalej „sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych”);
2) rozszerza katalog sprawozdań przedkładanych przez organ zarządzający, o których mowa w pkt 1 lit. b,
o sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego,
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu
Państwa („dobre praktyki”), określanych przez Prezesa Rady Ministrów;
3) doprecyzowuje, że umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem będą wymagały zgody organu nadzorczego, jeżeli wysokość wynagrodzenia
przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym
samym podmiotem będzie przekraczać 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym, co ma zapobiec
unikaniu zawierania umów przekraczających powyższy próg poprzez dzielenie wynagrodzenia na kilka
umów zawieranych z tym samym podmiotem;
4) dookreśla, że w przypadku zbywania akcji lub udziałów należy brać pod uwagę ich wartość rynkową;
5) dookreśla zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych poprzez uwzględnienie trybu
aukcji (obok trybu przetargu) oraz doprecyzowanie, że należy brać pod uwagę wartość rynkową
zbywanego składnika.
Najważniejsze zmiany wprowadzane do Statutu PZU SA w związku z Ustawą nowelizującą:
1) zmiana organu właściwego z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą w zakresie:
a) rozpatrywania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych,
b) zgody na dokonywanie czynności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy w zakresie
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rozporządzania składnikami aktywów trwałych, nabycia składników aktywów trwałych, objęcia
albo nabycia akcji innej spółki, zbycie akcji innej spółki o wartościach określonych w Ustawie
(dotychczasowy § 18a Statutu);
2) rozszerzenie katalogu sprawozdań przedkładanych przez Zarząd i rozpatrywanych przez Radę
Nadzorczą o sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk;
3) doprecyzowanie zasad liczenia wartości umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem, wymagających uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
4) dookreślenie, że w przypadku zbywania akcji lub udziałów należy brać pod uwagę ich wartość rynkową;
5) uwzględnienie w zasadach zbywania składników aktywów trwałych trybu aukcji (obok trybu przetargu)
oraz doprecyzowanie, że należy brać pod uwagę wartość rynkową zbywanego składnika;
6) inne zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzone do Ustawy ustawą nowelizującą.
Ponadto, wnosi się o rozszerzenie kompetencji Walnego Zgromadzenia o ustalanie zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przy jednoczesnym zachowaniu kompetencji Rady
Nadzorczej do ustalania zasad wynagradzania i wynagrodzeń Członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad
określonych w tym zakresie przez Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA, przed przedłożeniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, projekt
zmian Statutu został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Przedkładają w imieniu Zarządu PZU:
/Małgorzata Sadurska/

/Marcin Eckert/

Załączniki:
1) UZ/107/2019 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA;
2) URN/56/2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
w sprawie zmiany Statutu PZU SA;
3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
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UCHWAŁA NR UZ/107/2019
ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie

wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie
zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie § 4 pkt 20 i 21 oraz § 13 ust. 4 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały
w sprawie następujących zmian Statutu PZU SA:
1)

w § 18:
a) pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu:
„1a) rozpatrzenia 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.”
uchyla się,
b) pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu:
„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość
30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto, z zastrzeżeniem § 18a.”
otrzymuje brzmienie:
„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość
30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”,
c) po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.”;

2) § 18a w dotychczasowym brzmieniu:
§ 18a
„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:
1)
rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych
aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki
lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy
aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych
uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie
zmiany Statutu PZU SA
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2)

3)

4)

składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku
kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu
czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania
w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas
oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia
umowy najmu lub dzierżawy, za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
oznaczony;
nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego;
objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego;
zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

uchyla się;
3) w § 25 w ust. 2:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) rozpatrzenie 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,
a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady
Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;”,
b) pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:
„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana
zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;”

umów

z

członkami

Zarządu

oraz

ustalenie

otrzymuje brzmienie:

uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie
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„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad
ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne
Zgromadzenie, zgodnie z § 18 pkt 12;”,
c) pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu:
„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji
spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza
może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może
dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej,
z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie,
zgodnie z § 18a;”
otrzymuje brzmienie:
„7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również
w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić
do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać
wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem,
że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
−
100 000 000 złotych lub
−
10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego,
b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
−
100 000 000 złotych lub
−
10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego;”;
4) w § 25a:
a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi
przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”
otrzymuje brzmienie:
„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w
tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł
netto, w stosunku rocznym;”,
b) po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5-6 w brzmieniu:
„5) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym
wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników
przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie
zmiany Statutu PZU SA
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rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres
dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość
rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas
oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia
umowy najmu lub dzierżawy, za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
oznaczony;
6) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;
5) w § 27 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu:
„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie 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.”
otrzymuje brzmienie:
„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej:
1) sprawozdanie 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;
2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów
na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych
do spółek z udziałem Skarbu Państwa.”;
6) w § 36a:
a)

ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości
powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”
otrzymuje brzmienie:

uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie
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„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników
o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego
składnika nie przekracza 20.000 zł.”,
b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych,
bez przeprowadzenia przetargu:”

o których mowa w

ust.

1,

o których mowa w

ust.

1,

otrzymuje brzmienie:
„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych,
bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:”.

§2
Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w § 1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób głosujących: 6 Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.
Liczba głosów „za”: 6 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Prezes Zarządu
Paweł Surówka
Członek Zarządu
Roger Hodgkiss
Członek Zarządu
Maciej Rapkiewicz

…………………………………

Członek Zarządu
Marcin Eckert

…………………………………

…………………………………

Członek Zarządu
Tomasz Kulik

…………………………………

…………………………………

Członek Zarządu
Małgorzata
Sadurska

…………………………………
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zmiany Statutu PZU SA
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UCHWAŁA NR URN/56/2019
RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie

oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie § 13 i § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 13
ust. 1 pkt 19 i § 24 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
uchwala się, co następuje:
§1
Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PZU SA w sprawie następujących zmian Statutu PZU SA:
1)

w § 18:
a) pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu:
„1a) rozpatrzenia 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.”
uchyla się,
b) pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu:
„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość
30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto, z zastrzeżeniem § 18a.”
otrzymuje brzmienie:
„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość
30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”,
c) po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.”;

2) § 18a w dotychczasowym brzmieniu:
§ 18a
„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:
1)
rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych
aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki
lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy
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2)

3)

4)

aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych
składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku
kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu
czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania
w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas
oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia
umowy najmu lub dzierżawy, za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
oznaczony;
nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego;
objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego;
zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

uchyla się;
3) w § 25 w ust. 2:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) rozpatrzenie 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,
a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady
Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;”,
b) pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:
„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów
zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;”

z

członkami

Zarządu

oraz

ustalenie

otrzymuje brzmienie:
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„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad
ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne
Zgromadzenie, zgodnie z § 18 pkt 12;”,
c) pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu:
„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji
spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza
może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może
dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej,
z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie,
zgodnie z § 18a;”
otrzymuje brzmienie:
„7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również
w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić
do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać
wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem,
że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
−
100 000 000 złotych lub
−
10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego,
b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
−
100 000 000 złotych lub
−
10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego;”;
4) w § 25a:
a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi
przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”
otrzymuje brzmienie:
„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w
tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł
netto, w stosunku rocznym;”,
b) po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5-6 w brzmieniu:
„5) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym
wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników
przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres
uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA
3/5

dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość
rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas
oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia
umowy najmu lub dzierżawy, za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
oznaczony;
6) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;
5) w § 27 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu:
„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie 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.”
otrzymuje brzmienie:
„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej:
1) sprawozdanie 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;
2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów
na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych
do spółek z udziałem Skarbu Państwa.”;
6) w § 36a:
a)

ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości
powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”
otrzymuje brzmienie:
„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników
o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie
uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA
4/5

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa
zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”,
b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o
bez przeprowadzenia przetargu:”

których mowa w

ust. 1,

których mowa w

ust. 1,

otrzymuje brzmienie:
„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o
bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych: 9 Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Łopiński

…………………………………

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Górecki

…………………………………

Sekretarz Rady Nadzorczej
Alojzy Nowak

…………………………………

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Chludziński

…………………………………

Członek Rady Nadzorczej
Agata Górnicka

…………………………………

Członek Rady Nadzorczej
Robert Jastrzębski

…………………………………

Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Lewandowska

…………………………………

Członek Rady Nadzorczej
Robert Śnitko

…………………………………

Członek Rady Nadzorczej
Maciej Zaborowski

…………………………………
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UCHWAŁA NR ……/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 24 maja 2019 r.
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 § 18:
a) pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu:
„1a) rozpatrzenia 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.”
uchyla się,
b) pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu:
„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość
30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto, z zastrzeżeniem § 18a.”
otrzymuje brzmienie:
„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość
30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”,
c) po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.”;

2) § 18a w dotychczasowym brzmieniu:
§ 18a
„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:
1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych
aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki
lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy
aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych
składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku
kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu
czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania
w przypadku:

2)

3)

4)

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas
oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia
umowy najmu lub dzierżawy, za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
oznaczony;
nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego;
objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego;
zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

uchyla się;
3) w § 25 w ust. 2:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) rozpatrzenie 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,
a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady
Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;”,
b) pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:
„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów
zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;”

z

członkami

Zarządu

oraz

ustalenie

otrzymuje brzmienie:
„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad
ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne
Zgromadzenie, zgodnie z § 18 pkt 12;”,
c) pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji
spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza
może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może
dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej,
z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie,
zgodnie z § 18a;”
otrzymuje brzmienie:
„7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie
uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty,
na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności
bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej
wymaga:
a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
−
100 000 000 złotych lub
−
10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego,
b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
−
100 000 000 złotych lub
−
10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego;”;
4) w § 25a:
a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi
przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”
otrzymuje brzmienie:
„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w
tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł
netto, w stosunku rocznym;”,
b) po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5-6 w brzmieniu:
„5) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym
wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników
przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres
dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość
rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego

do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas
oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia
umowy najmu lub dzierżawy, za:
‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,
‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
oznaczony;
6) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;
5) w § 27 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu:
„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie 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.”
otrzymuje brzmienie:
„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej:
1) sprawozdanie 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;
2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na
podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek
z udziałem Skarbu Państwa.”;
6) w § 36a:
a)

ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości
powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”
otrzymuje brzmienie:
„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników
o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego
składnika nie przekracza 20.000 zł.”,
b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych,
bez przeprowadzenia przetargu:”

o których mowa w

ust.

1,

o których mowa w

ust.

1,

otrzymuje brzmienie:
„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych,
bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:”.

§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany
wprowadzone niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

