PROJEKT
do pkt 1 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§1
Wybrać Pana/Panią …………………….………………….. jako Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

PROJEKT
do pkt 3 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§1
Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty
w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Grupy
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu
12 stycznia 2017r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter formalno – porządkowy, na podstawie § 10 pkt 3) Regulaminu Walnego
Zgromadzenia.

PROJEKT
do pkt 4 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§1
(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(b) W związku z liczenia głosów przy wykorzystaniu elektronicznych
środków technicznych, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.1
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter formalno – porządkowy, na podstawie § 10 pkt 4) oraz § 12 ust. 8
Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1

Do wyboru wariant (a) albo (b)

PROJEKT
do pkt 5 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55
pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§1
Odwołuje Pana/Panią ……………………………… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Uchwała jest podejmowana na wniosek akcjonariusza Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
otrzymany dnia 29 grudnia 2016r.

PROJEKT
do pkt 5 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55
pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. powołuje Pana/Panią ……………………………… w skład Rady
Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Uchwała jest podejmowana na wniosek akcjonariusza Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
otrzymany dnia 29 grudnia 2016r. Zgodnie z powyższym wnioskiem jest on uzasadniany
koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach.

PROJEKT
do pkt 6 PO

Uzasadnienie:
Uchwała jest podejmowana na wniosek akcjonariusza Skarb Państwa z dnia 15 grudnia 2016 r. i z
dnia 9 stycznia 2017 r. Uzasadnieniem wniosku jest wynikający z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami obowiązek
dostosowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego

PROJEKT
do pkt 7 PO

Uzasadnienie:
Uchwała jest podejmowana na wniosek akcjonariusza Skarb Państwa z dnia 15 grudnia 2016 r. i z
dnia 9 stycznia 2017 r. Uzasadnieniem wniosku jest wynikający z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami obowiązek
dostosowania zasad wynagradzania członków organu nadzorczego do w/w Ustawy.

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
1.

§1
W § 26 Statutu, ust. 3 o dotychczasowej treści:

„3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników powinien spełniać
następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać ukończone studia wyższe;
2) posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
3) być pracownikiem Spółki;
4) korzystać z pełni praw publicznych;
5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.”,
zmienić na:
„3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać
wymagań kwalifikacyjnych określonych w 24 ust. 3.”.
2. W § 36 Statutu, ust. 3 o dotychczasowej treści:
„3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników powinien
spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać ukończone studia wyższe;
2) być pracownikiem Spółki;
3) korzystać z pełni praw publicznych;
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie
podlegać
określonym
w
przepisach
prawa
ograniczeniom
lub
zakazom
zajmowania
stanowiska
członka
rady
nadzorczej
w spółkach prawa handlowego.
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej
z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej
z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą,
a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.”,
zmienić na:
„3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru
pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru

3.

pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez
Walne Zgromadzenie.”.
Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
uwzględniającego zmianę określoną w ust. 1 i 2.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uzasadnienie zawarte jest we wniosku do Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2017 r
zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 299/VIII/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

