Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 lutego 2020 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 12 498 000

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Uchwała
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Działając na podstawie § 50 pkt 12 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w
uchwale nr408/X/2020 z dnia 06.02.2020r. oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia
21.01.2020r. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym spółkiGrupa Azoty Polyolefins S.A. („GA Polyolefins”) w związku z
planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego GA Polyolefins, w ramach którego
wniesiona zostanie na poczet podwyższenia kapitału zakładowego łączna kwota
632013244,90 złotych („Emisja”),uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji w
ramach Emisji za określoną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną w
drodze subskrypcji prywatnej 5 wrozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Ksh, w wysokości
zapewniającej utrzymanie obecnego udziału procentowego Spółki w kapitale zakładowym
GA Polyolefins, przy założeniu, że zaangażowanie finansowe Spółki w celu objęcia akcji
spółki GA Polyolefins w ramach nowej emisji akcji nie przekroczy kwoty 297 047 tysięcy
PLN.
§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do subskrypcji w
ramach Emisji, wtym określenia ostatecznego pakietu akcji nabywanych w ramach Emisji
na podstawie oferty objęcia akcji złożonej przez GA Polyolefins stosownie do
postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia GA Polyolefins o podwyższeniu kapitału
zakładowego oraz zawarcia umowy objęcia akcji w ramach Emisji, z zastrzeżeniem
konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umowy objęcia akcji,
oile wartość transakcji przekroczy kwotę6 000 000 PL
§ 3 Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
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