Zasada I.Z.1.19 DPSN „Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed
i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w dniu 24 maja 2019 r. („ZWZ”):

Pytania przy punkcie 7 porządku obrad:
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018 oraz
Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018

Akcjonariusz zwrócił się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Obecna strategia obejmuje lata 2017-2020. Oznacza to, że zarząd rozpoczął już prawdopodobnie
przygotowywania nowej strategii PZU na okres po 2020 roku. W jaki sposób zarząd zamierza
odpowiedzieć na zmieniające się otoczenie biznesowe oraz zmianę polityk największych instytucji
finansowych w tym zwłaszcza największych światowych towarzystw reasekuracyjnych, z których
usług PZU korzystało w przeszłości w stosunku do sektorów wysokoemisyjnych w tym zwłaszcza
polskiego sektora energetycznego i górnictwa węglowego?
2. W jakim stopniu decyzje największych światowych towarzystw reasekuracyjnych wpływają na
dostęp PZU do usług reasekuracyjnych dla nowych projektów węglowych oraz ich koszty dla grupy
kapitałowej PZU? Czy PZU prognozuje wzrost tych kosztów w przyszłości w związku z wkraczaniem
rynku reasekuracji w fazę utwardzania? Jaki wpływ będzie to miało na wyniki grupy PZU
w sektorze non-life?
3. W szczególności czy PZU SA zamierza określić, iż jego działalność będzie zgodna z celami
porozumienia paryskiego, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w taki
sposób, aby wzrost średniej temperatury ziemskiej nie przekroczył 2 stopni Celsiusza oraz zmierzał
do wzrostu nieprzekraczającego 1,5 stopnia Celsiusza? W jaki sposób PZU zamierza raportować
emisje ubezpieczane oraz wynikające z działalności finansowanej przez banki należące do grupy
kapitałowej PZU oraz inwestycje PZU OFE oraz należących do PZU funduszy inwestycyjnych (SCOPE
3) w przeciwieństwie do skupiania się, jak to ma miejsce obecnie, na raportowaniu emisji własnych
(SCOPE 2)?
4. Kiedy PZU SA oraz spółki od niej zależne (w tym Bank Pekao S.A) zamierza ogłosić zakończenie
ubezpieczania oraz finansowania nowych kopalni oraz elektrowni węglowych w Polsce oraz
stopniowe wygaszanie kompetencji w ubezpieczeniach sektora węglowego?
5. W tym tygodniu prezes Najwyższej Izby Kontroli po artykule o wzroście emisji w ubezpieczanej
przez PZU Elektrowni Bełchatów wezwał Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska do
przedstawienia raportów z kontroli pomiarów emisji z elektrowni. Jednocześnie prawnicy sugerują
możliwość wytaczania pozwów zbiorowych o naruszenie dóbr osobistych w związku z emisjami
elektrowni? Czy PZU w umowach ubezpieczeniowych z podmiotami z sektora węglowego zapewnia
także ubezpieczenia z tytułu roszczeń i pozwów w związku z odpowiedzialnością środowiskową?
Jeżeli tak, czy PZU zamierza zwiększyć ceny ubezpieczeń, aby zabezpieczyć się przed wzrostem
kosztów w związku z wzrostem kosztów związanych z wygrywanymi przez obywateli i inne
podmioty procesami przeciw podmiotom z sektora węglowego ubezpieczanym przez PZU?
6. PZU Życie rozwija się dynamicznie w Polsce. Jednocześnie PZU jest odpowiedzialna za
ubezpieczanie w ramach PZU TUW większości polskich kopalni i elektrowni węglowych. Spalanie
węgla z tych kopalni (zarówno węgla kamiennego jak i węgla brunatnego) przez gospodarstwa
domowe jest jedną z głównych przyczyn smogu oraz jednej z najgorszych jakości powietrza
w Polsce w całej UE. Spalanie węgla przez elektrownie węglowe z kolei przyczynia się do wzrostu
częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze rolnicze,
powodzie, intensywne i huraganowe wiatry oraz pożary. Największe światowe towarzystwa
ubezpieczeniowe mówią, że świat, w którym średnia temperatura ziemi wzrasta o 4 stopnie
Celsiusza jest nieubezpieczalny. Jak PZU zamierza zarządzać ryzykiem reputacyjnym wynikającym

z faktu, że jednocześnie ubezpiecza podmioty, które odpowiedzialne są za intensyfikację zmian
klimatu oraz ofiary ekstremalnych zjawisk pogodowych tymi zmianami potęgowane?
7. W zeszłym tygodniu Generali ogłosił publicznie, że nie będzie ubezpieczał odkrywki Turów po
wygaśnięciu aktualnego kontraktu z końcem roku. Dodatkowo ogłosił, że nie będzie ubezpieczał
istniejących kopalni węgla kamiennego oraz brunatnego. W jaki sposób decyzje 6 z 8 towarzystw
ubezpieczeniowych, które zaangażowane były w ubezpieczanie elektrowni oraz kopalni węglowych
w Polsce w przeszłości wpływa na wybór opcji strategicznych przez PZU oraz szacowane koszty
ubezpieczania planowanych kopalni węgla brunatnego?
8. Kiedy PZU SA zamierza opracować strategię, określającą w jaki sposób spółka osiągnie neutralność
emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do 2050 roku wraz z trajektorią dojścia do
tejże neutralności emisyjnej oraz szacowanymi poziomami emisji CO2 w latach 2020, 2025, 2030,
2035, 2040 oraz 2045?
Prezes Zarządu PZU SA odpowiedział na pierwsze oraz ósme pytanie, że obecna strategia PZU dobiega końca
w 2020 roku i w przyszłym roku, Spółka będzie chciała przedstawić nową Strategię, której horyzont czasowy
będzie sięgał 2025 roku. Podkreślił, że jego życzeniem jest, aby strategia Grupy PZU zawierała cel osiągnięcia
neutralności własnej emisji CO2. Prowadzone będą działania mające na celu zmniejszenie emisji per
pracownik, przejście na samochody hybrydowe i elektryczne czy odpowiednie inwestycje w swoje budynki.
Grupa PZU chce zwiększyć inwestycje w działania wspierające redukcję emisji CO 2 i spełnienie celów
protokołu paryskiego. Prezes Zarządu PZU SA podkreślił, że Grupa PZU chce wyznaczyć termin, w którym
Spółka PZU osiągnie neutralność CO2, co powinno uplasować ją w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o grupy
finansowe, w kontekście spełnienia tych standardów. Biorąc pod uwagę elementy podejścia ESG
(environmental, social responsibility and corporate governance), w którym równoważy się zasady z ochrony
środowiska, z elementami społecznymi oraz elementami governance, co oznacza przede wszystkim
przestrzeganie lokalnych praw, lokalnych regulacji i dobrych praktyk, które istnieją w danym kraju. Grupa
PZU nie ma jednak na celu, aby wspomniane standardy narzucane Spółce, narzucać swoim Klientom. Prezes
PZU SA zauważył także, że najlepszy i najbardziej konstruktywny wkład, jaki PZU może dać w
ogólnoświatową walkę z emisjami i dbaniem o lepsze środowisko, to jest przede wszystkim wyznaczanie
celu własnym przykładem oraz inwestycje w coraz większej mierze w rozwiązania i spółki, które ten cel
osiągają.
Prezes Zarządu PZU SA odpowiadając na pytanie drugie, wyjaśnił, że PZU nie widzi zmniejszenia poziomu
reasekuracji. Podkreślił, że jest to bardzo wnikliwie monitorowane. Zaznaczył także, że rynek reasekuracyjny
jest poddany wielu czynnikom związanym przede wszystkim z istniejącymi szkodami na scenie światowej.
Natomiast nie jest możliwe stwierdzenie, aby dostępność lub warunki na rynku reasekuracyjnym, którymi
Spółka reasekuruje ryzyka uległy zmianie. Prezes Zarządu PZU SA przypomniał, że Grupa PZU niedawno
zmieniła swoje podejście do polityki reasekuracyjnej na bardziej konserwatywne.
Prezes Zarządu PZU SA odpowiadając na trzecie pytanie podkreślił, że odpowiedzialność Zarządów, czyli
Grupy PZU, w tym OFE i TFI obejmuje trzy aspekty, czyli environmental, social and governance. OFE dotyczą
różne wymogi, zarówno krajowe jak i europejskie, takie jak chociażby prudent person principle, które
narzuca na Zarządy obowiązek powierniczy wobec swoich uczestników, przede wszystkim osób
oszczędzających na swoje emerytury. Najważniejszym elementem są takie aspekty jak dywersyfikacja
ryzyka. OFE są ograniczone w możliwościach inwestowania poza Polską, a OFE PZU dodatkowo nie ma
możliwości inwestowania w podmioty powiązane z Grupą PZU. Ilość spółek, w których OFE mogą lokować
swoje środki w kraju jest bardzo ograniczona, a dalsze ograniczanie potencjalnych do inwestowania spółek,
nie jest w interesie osób oszczędzających na swoje emerytury.
Prezes Zarządu PZU SA w poinformował również, że Grupa PZU będzie prowadzić działania przygotowujące
do raportowania emisji SCOPE 3.

Prezes Zarządu PZU SA odpowiadając na pytanie czwarte wyjaśnił, że na Walnym Zgromadzeniu PZU, nie
chce komentować podejścia w imieniu Banku Pekao S.A.
Prezes Zarządu PZU SA odpowiedział na pytanie piąte, że PZU ubezpiecza spółki od odpowiedzialności
cywilnej oferując im również całą gamę produktów ubezpieczeniowych. W kontekście ubezpieczeń
korporacyjnych zaznaczył, że każdy kontrakt jest indywidualny w swoim zakresie czy wyłączeniach
odpowiedzialności i to Klienci wybierają zakres ryzyk, od których chcą być ubezpieczeni.
Prezes PZU SA zapowiedział udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania na piśmie.
Zgodnie z powyższą zapowiedzią, odpowiedzi na pozostałe pytania zostały przekazane akcjonariuszowi PZU
SA pisemnie w dniu 4 czerwca 2019 r. W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 19 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w tym samym
dniu PZU SA opublikował raport bieżący nr 17/2019, obejmujący treść informacji przekazanych pisemnie
akcjonariuszowi PZU SA.

