Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia
Spółki Agora S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 8 126 434

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 40724, NIP 526-22-60-035,
kapitał zakładowy: 32 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób głosowania

Uchwała
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki,
zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Walne
Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2019."
Uchwała
Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy
o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne
jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz
sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019."
Uchwała
Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk
netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 20 114 682,14 zł _słownie: dwadzieścia milionów
sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych czternaście groszy_, w całości
na kapitał zapasowy Spółki."

Za

Uchwały
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019."
Uchwały
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019."

Za

Uchwała
Stosownie do przepisu art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie
przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Agory S.A., której
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała
Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b_ Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:
1_ czasowo obniżyć miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki, w
okresie od dnia 15 kwietnia 2020 do dnia 15 października 2020 r. do następującej
wysokości:
a_ 9.600 zł _słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych_ dla przewodniczącego Rady
Nadzorczej,
b_ 6.400 zł _słownie: sześć tysięcy czterysta złotych_ dla każdego z pozostałych
członków Rady Nadzorczej.
2_ członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na
posiedzenia Rady Nadzorczej,
3_ od dnia 16 października 2020 roku miesięczne wynagrodzenie członków Rady
Nadzorczej Spółki będzie wynosiło:
a_ 12 000 zł _słownie: dwanaście tysięcy złotych_ dla przewodniczącego Rady
Nadzorczej,
b_ 8 000 zł _słownie: osiem tysięcy złotych_ dla każdego z pozostałych członków Rady
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Nadzorczej."
Uchwała
Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia
dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:
"§ 19 ust. 2 pkt i_ "wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób
prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów
zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi
wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt g_ niniejszego ustępu,"
otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:
"§ 19 ust. 2 pkt i_ "wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób
prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów
zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi
wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt f_ niniejszego ustępu,
Uchwała
Na podstawie art. 506 § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a_
Statutu Agory S.A. w związku z art. 516 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie Agory S.A. niniejszym postanawia o połączeniu Agory S.A.
_"Spółka Przejmująca"_ z Agora - Poligrafia sp. z o.o. _"Spółka Przejmowana"_ poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz wyraża
zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz
dokonanie połączenia na warunkach w nim określonych.
2. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi bez podwyższenia
kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Agory S.A.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych
i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką
Przejmowaną.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z
połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.
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