Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Benefit Systems S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 14 września 2020 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 40 000

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 utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki
dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji
Spółki
§1. 1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §1 i §4 Kodeksu
spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu
kapitału rezerwowego w wysokości 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych)
(„Kapitał Rezerwowy”). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom
Spółki i jej spółek zależnych - będącym osobami uprawnionymi w rozumieniu § 2 ust. 1
uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 czerwca
2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii
G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru („Uchwała”) - objęcia akcji Spółki serii E
wyemitowanych na podstawie Uchwały („Akcje”), poprzez stworzenie możliwości
udzielenia tym pracownikom przez Spółkę pożyczek na sfinansowanie 80% wartości
wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych Akcji; w
każdym przypadku decyzja w sprawie udzielenia pożyczki należy do Zarządu Spółki, który
działa w tym zakresie na zasadzie swobodnego uznania. -------------------------------------3. Utworzenie Kapitału Rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków,
które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogłyby być przeznaczone do
podziału między akcjonariuszy, tj. poprzez przeniesienie do niego kwoty 13.000.000 zł
(słownie: trzynaście milionów złotych) z kapitału zapasowego. ------------------------------------ §2. Środki Kapitału Rezerwowego niewykorzystane dla potrzeb zastosowania
ułatwienia, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej, po upływie terminu do objęcia Akcji, tj.
30 września 2021 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał
Rezerwowy zostanie rozwiązany.”------------------------------------------------------------------------------------------------§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
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