PROJEKT
do pkt 1 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 22
grudnia 2009 r..
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.

PROJEKT
do pkt 4 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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 elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować
z wyboru Komisji Skrutacyjnej.1
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

1

Do wyboru wariant (a) albo (b)

PROJEKT
do pkt 5 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w
związku z § 35 ust. 1 i z zastrzeżeniem § 39 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji Pana/Panią
……………………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie do uchwały zawarte jest we wniosku akcjonariusza Kompania Węglowa S.A. w
Katowicach, dołączonym do niniejszego projektu.

\,
R/RN/EGI

KOMPANIAW~GlOWA S.A.

---r-

-

-

Katowice, dnia 8 grudnia 2009 r.

J,~~t- 2009

Zarz~d
Zakladow Azotowych "PULAWY" S.A.
Aleja Tysi~cIecia Panstwa Polskiego 13
24-110 PULAWY

Zarz~d Kompanii Wyglowej S.A. z siedzib~ w Katowicach zwraca siy, w trybie
art. 400 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Sp61ek Handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z p6in. zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 2) Statutu
Zaklad6w

Azotowych

"Pulawy"

S.A.,

do

Zarz~du

Zaklad6w

Azotowych

"Pulawy" S.A. 0 zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgrornadzenia i umieszczenie
w porz~dku obrad punktu: "Zmiany w skladzie Rady Nadzorczej Zaklad6w Azotowych
"Pulawy" S.A. ".
Kompania Wyglowa S.A. ponizej przedstawia projekt uchwaly Walnego
Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem do proponowanego punktu porz~dku obrad:
UCHWALA n1' ...

NadZ1vyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKLADOW AZOTOWYCH "PULA WY" S.A.
z siedzibq w Pulawach
z dnia

r.

w sIJrawie:zmiany w skladzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zaklad6w Azotowych "Pufawy" S.A.. dzialajqc
na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu sp6lek handlowych oraz § 35 ust.i,
z zastrzezeniem § 39 Statutu Sp6/ki, postanawia:
~.,.

§l

Powolac w sklad Rady Nadzorczej Sp6lki PanaiPaniq ... ...

... ... ... ... ... ... ... ....

§2
Uchwala wchodzi w iycie z dniemjej podj?cia.
Uchwala zostala podj?ta w glosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Kompania Wyglowa S.A. posiada 1 892 385 ak~ji Zaklad6w Azotowych
.,Pulawy" S.A., stanowi(}cych 9.9% kapitalu zakladowego i jest drugim, co do
'-

wielkosci posiadanego pakietu, akcjonariuszem tej Sp6lki. S~ to walory bardzo
atrakcyjne dla Kompanii Wyglowej S.A. ze wzglydu na ich plynnosc oraz mocne
fundamenty rozwoju Sp61ki. pozwalaj(}ce w druzszym okresie liczyc na wzrostowy
trend ksztaltowania siy kursu jej ak~ii na Gieldzie Papier6w Wartosciowych.
Dla Kompanii Wyglowej S.A. akcje te stanowi~ zabezpieczenie

zewn((trznego

finansowania dzialalnosci oraz ir6dlo dodatkowych srodk6w pieniyznych w postaci
otrzymywanej dywidendy z zysku. W zwi(}zkuz tym Kompanii Wyglowej S.A. zalezy
na aktywnym udziale w pracach organu nadzoruj~cego funkcjonowanie

Sp6lki

i uczestnicz~cego w tworzeniu strategii jej rozwoju.
Maj~c na uwadze \\')'sokos6 oraz celowos6 zaangazowania

kapitalowego

Kompanii Wyglowej S.A. w Zakladach Azotowych ,.Pulawy" S.A. zasadne jest
\\')'st£!pienie Kompanii

Wyglowej S.A. 0 zwolanie Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia Sp61ki i umieszczenie w porz£!dku obrad punktu: " Zmiany
w skladzie Rady Nadzorczej Zaklad6w Azotowych ..Pulawy" S.A. ".
/

Zalacznik:
- pismo do Ministra Skarbu Panshva z dnia 27.] 1.2009r.

PROJEKT
do pkt 5 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w
związku z § 36 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji, jako kandydata
wybranego przez pracowników Spółki, Pana/Panią ……………………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 36 i § 39 Statutu Spółki pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch kandydatów do
Rady Nadzorczej. Z uwagi na rezygnację jednego z członków Rady Nadzorczej wybranego przez
pracowników, pana Wojciecha Kozaka, na mocy niniejszej Uchwały nastąpi uzupełnienie składu
Rady Nadzorczej o kandydata wybranego w jego miejsce.

PROJEKT
do pkt 6 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Wiceprezesa
Zarządu
Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
uchwala co następuje:
§1
1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu jako
równowartość 5,75 (pięć i 75/100) krotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Ustalić, iż w stosunku do Wiceprezesa Zarządu, mają zastosowanie
zasady wynagradzania członków Zarządu określone w § 1 Uchwały Nr
1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28
sierpnia 2000 r..
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, niezależnie od podstawy nawiązania
stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę
zatrudnienia, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia
wynikające z przepisów prawa pracy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki
prawne od dnia 16 grudnia 2009 r..
Uzasadnienie:
Uchwała jest podejmowana w związku z powierzeniem przez Radę Nadzorczą z dniem 16 grudnia
2009r. jednemu z członków Zarządu, funkcji Wiceprezesa Zarządu. Ustalenie dla Wiceprezesa
Zarządu wyższego wynagrodzenia miesięcznego jest uzasadnione jego dodatkowymi obowiązkami z
zakresu organizacji prac Zarządu. Kopia Uchwały NWZ z dnia 28.08.2000 dołączona jest do
niniejszego projektu.

Pawel Blaszczak
Notariusz w Warszawie
00-238 Warszawa, utica Dluga 31
tel/fax 635-49-02,635-24-29

WYPIS
Repertorium: A Nr1'11fif

/2000

AKT NOTARIALNY
Dnia d~l.Udzi.es.tego 6.s.'!1ego sierpnia dwutysi~cznego roku (..28,..08.2000)
Pawel Blaszczak, Notariusz z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Dlugiej 31
sporz~dzil protok61Nadzwyczajnego Walnego Zgrornadzenia Akcjonariuszy sp61kiZaklady
Azotowe Pulawy S.A. z siedzib~ w Pulawach, odbytego w tyrn sarnym dniu w siedzibie
Ministerstwa Skarbu Panstwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36.-----------------------------------

Protokol Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyla Pani Anna Siejda
Dyrektor Departamentu Sp61ek Strategicznych i Instytucji Finansowych w Ministerstwie
Skarbu Panstwa, kt6ra oswiadczyla, ze:--------------------------------------------------------________
1. Reprezentuje Skarb Pailstwa na podstawie pelnornocnictwa do wykonywania praw z akcji i
udzia16w,udzielonego przez Ministra Skarbu Pailstwa w formie aktu notarialnego Rep. A
Nr 788/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r., przy niniejszyrn akcie okazanego.---------------------2. Skarb Panstwa jest wlascicielern wszystkich 13.600.000 (slownie: trzynascie rnilion6w
szescset tysi~cy) akcji Sp61ki Zaldady Azotowe Pulawy z siedzib~ w Pulawach, wobec
czego reprezentuj~c caly kapital tworzy Nadzwyczajne Walne Zgrornadzenie Akcjonariuszy
tej Sp61ki, kt6re jest prawnie ukonstytuowane, rozstrzygaj~c wszystkie sprawy znajduj~ce
si~ wporz~dku

dziennym.----------------------------------------------------------______________________

3. Zgrornadzenie odbywa si~ bez formalnego zwolania, a wobec reprezentowania na
posiedzeniu calego kapitalu i braku sprzeciwu co do jego odbycia.i porz~dku obrad, zdolne
jest do podejrnowaniauchwal, zgodnie z art. 398 Kodeksu handlowego.------------------------§ 2 Na Przewodnicz~ Zgrornadzenia zostala wybrana Pani Anna Siejda, kt6ra wyb6r przyj~a
i przedstawila porz~dek obrad:------------------------------------------------------------------------1. Podj~cieuchwaly w sprawie zasad wynagradzania czlonk6w Zarz~du ----------------------2. Podj~cie uchwaly w sprawie wysokosci wynagrodzenia rniesi~cznego czlonk6w Zarz~du
Sp61ki, z wyj ~tkiern Prezesa. --------------------------------------------------_____________________

3. Podj~cie uchwaly w sprawie realizacji postanowien ustawy z dnia 3 rnarca 2000 r. 0
wynagradzaniu os6b kieruj~cych niekt6ryrni podmiotarni prawnyrni.--------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgrornadzenie Akcjonariuszy podj~o nast~puj~ce uchwaly:-------------Ad 1 ----------------------------------------------------------------_________________________________________
"Uchwala Nr 1
w sprawie zasad wynagradzania czlonk6w Zarz~du-------------------------------------------------Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 20) Statutu Sp61ki, w brzmieniu ustalonym uchwal~ ZWZA
podj~t~ w dniu 21.06.2000r., akt notarialny - rep. Nr A 10686/2000 uchwala si~, co
nasf~puje:----------------------------------------------------________________________________________________

§ 1
Ustala si~ nast~pujCicezasady wynagradzania czlonk6w Zarz'ldu:-------------------------------1. Czlonkom Zarz'ldu przysluguje wyl'lcznie wynagrodzenie miesi~czne ustalane jako
krotnose przeci~tnego miesi~cznego wynagrodzenia w sektorzeprzedsi~biorstw bez
wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez
Prezesa Gl6wnego Urz~du Statystycznego.-------------------------------------------------------2. Wynagrodzenie miesi~czne czlonk6w ZarZ(ldu, niezaleznie od podstawy nawi(lZania
stosunku pracy lub rodzaju um6w cywilnoprawnych, stanowiCicychpodstaw~ zatrudnienia
nie moze l'lcznie przekroczyc wielkosci ustalonych w spos6b okreslony w § 2. ------------3. Podwyzszenie wynagrodzenia miesi~cznego 0 50%, ponad wysokose okreslon'l w pkt.2,
moze nasta,piejedynie w przypadku uznania sp6lki za podmiot 0 szczeg6lnym znaczeniu
dla panstwa, w rozumieniu art.9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagradzaniu os6b
kieruj'lcych niekt6rymi podmiotami prawnymi IDz.U nr 26, poz.306/. ----------------------4. Do wysokosci wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w pkt.2 i 3, nie wlicza si~ r6wnowartosci
swiadczen z tytulu podpisanych z czlonkami Zarz'ldu um6w cywilnoprawnych w
przypadku, gdy w mysl takich um6w:

----------------------------------------------------------

1/ Sp6lka korzysta z mienia prywatnego czlonk6w Zarz'ldu i zobowiClZanajest do zwrotu
poniesionych z tego tytulu koszt6w /np. za uZywanie do cel6w sluzbowych pojazdu lub
telefonu prywatnego /.----------------------------------------------------------------------------2/ czlonkowie ZarZ(lduzobowiClZaniS'l do zwrotu r6wnowartosci swiadczen poniesionych
przez Sp61k~z tytulu korzystania z mienia SpOlkido cel6w prywatnych /np. korzystanie z
samochodu b'ldi telefonu sluzbowego do cel6w prywatnych/.---------------------------------5. W razie odwolania ze stanowiska lub rozwiClZaniaumowy 0 prac~ z innych przyczyn niz
naruszenie podstawowych obowiClZk6wwynikaj'lcych ze stosunku zatrudnienia, czlonkom
Zarz'ldu moze
. bye
.. przyznana odprawa w wysokosci nie wyzszej niz 3-krotnose
wynagrodzerua mleSl~cznego.-------------------------------------------------------6. Czlonkom ZarzCidumog'l bye przyznane swiadczenia dodatkowe z tytulu zatrudnienia, w
tym swiadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne, ubezpieczenia maj'ltkowe i osobowe
- inne lub wyzsze ustalone w regulaminach wynagradzania, zakladowych i
ponadzakladowych ukladach zbiorowych pracy oraz w odr~bnych przepisach, zgodnie z
wykazem swiadczen dodatkowych oraz trybem ich przyznawania, okreslonych przez
Prezesa Rady Ministr6w w drodze rozporz'ldzenia.----------------------------------------------7. Maksymalna wysokose swiadczen dodatkowych, przyznanych w ci(lgUroku czlonkom
Zarz'ldu nie moze przekraczac dwunastokrotnosci przeci~tnego miesi~cznego
wynagrodzenia przyj~tego dla ustalenia wynagrodzenia miesi~cznego, 0 kt6rym mowa w
pkt. 1.-------------------------------------------------------------------------------------------8. Czlonkom ZarzCidu,w zaleznosci od osi(lgni~tych wynik6w finansowych oraz realizacji
innych zadan, moze bye przyznana nagroda roczna w wysokosci nie przekraczaj'lcej
trzykrotnosci ich przeci~tnego wynagrodzenia miesi~cznego osi(lgni~tego w roku
poprzedzaj'lcym przyznanie nagrody. Nagrod~ przyznaje:--------------------------------------dla Prezesa Zarz'ldu - WZA na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,--------------dla czlonk6w Zarz'ldu, z wyj'ltkiem Prezesa - Rada Nadzorcza.--------------------------

§ 2
1. Wynagrodzenie miesi~czne Prezesa Z8.rnldu ustala oswiadczeniem Minister Skarbu
Pailstvva
~--------------------------2. Wynagrodzenie miesi~czne czlonkow Zarz'ldu, z wyj'ltkiem Prezesa, ustala uchwal'l
Waine Zgromadzenie Akcjonariuszy.
:.-----------------§3
1. Zasady wynagrodzenia, 0 ktorych mowa w § 1 pkt 1,2,3,4,5 obowiC\.Zllj'l:-----------------1/ od 1 czerwca 2000 r. - dia umow podpisywanych po 1 czerwca 2000 r.,---------------------2/od 1 wrzesnia 2000 r. - dia umow podpisanych przed 1 czerwca 2000 r.--------------------2. Swiadczenia, 0 ktorych mowa w § 1 pkt 6 i 8 mog'l bye przyznane po 1 stycznia 2001 r.
§4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia, z moc'l obowiC\.Zllj'lc'l
od dnia zarejestrowania w
S'ldzie zmian Statutu, uchwalonych przez WZA w dniu 21.06.2000r."----------------------------All 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------"Uchwala Nr 2
w sprawie wysokosci wynagrodzenia miesi~cznego czlonkow Zarz'ldu Sp6lki, z wyj'ltkiem
Prezesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie § 25 ust.l pkt 21) Statutu Sp61ki, w brzmieniu ustalonym uchwal'l ZWZA
podj~t'l w dniu 21.06.2000, akt notariainy - rep. Nr 10686/2000 uchwaia si~, co nast~puje:---§ 1
1. Ustaia si~ wynagrodzenie miesi~czne czlonkow Zarz'ldu, z wyj'ltkiem Prezesa, jako
rownowartose 5,5 -krotnosci (pi~e i pol -krotnosci) przeci~tnego miesi~cznego
wynagrodZenia w sektorze przedsi~biorstvv bez wyplat nagrod z zysku w czwartym
kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Glownego Urz~du
Statystycznego.----------------------------------------------------------------------------------------2. Kwota, 0 ktorej mowa w pkt.l, niezaIeznie od podstawy nawiClZaniastosunku pracy Iub
rodzaju umowy stanowi'lcej podstaw~ zatrudnienia, obejmuje wszystkie skladniki
wynagrodzenia wynikaj'lce z przepisow prawa pracy.-------------------------------------------§ 2
Uchwala wywiera skutki prawne z terminem okresionym w art.26 ust.l ustawy z dnia 3 marca
2000 r. 0 wynagradzaniu osob kieruj'lcych niektorymi podmiotami prawnymi /Dz.U. nr 26,
poz.306/.------------------------------------------------------------------------------------------------§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia, z moc'l obowiC\.Zllj'lc'l
od dnia zarejestrowania w
S'ldzie zmian Statutu, uchwalonych przez WZA w dniu 21.06.2000r."----------------------------All 3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Uchwala Dr 3
w sprawie realizacji postanowien ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagradzaniu osob
kieruj 'lcych niektorymi podmiotami prawnymi. -------------------------------------------------------

r

W zwi~
z wejseiem w zyeie ustawy z dnia 3 marea 2000 r. 0 wynagradzaniu osob
kieruj~eyeh niektorymi podmiotami prawnymi /Dz.U. m 26, poz;306/ - uehwala si~, co
nast~puje: -------------------------------------------------------------------------------------

§1
1. ZobowiC\;ZUje
si~ .Rad~ Nadzorez~ do okreslenia w umowaeh stanowi~eyeh podstaw~
..
d
zatru nler:ua,zaWleranyeh z:------------------------------------------------------------------1/ Prezesem Zarz~du Sp61ki - wysokosei wynagrodzenia miesi~znego zgodnie z
oswiadezeniem Ministra Skarbu PaiIstwa oraz zasad wynagradzania zgodnie z uehwal~
WZA w sprawie zasad wynagradzania ezlonkow Zarz~du,
2/ ezlonkami Zarz~du, z wyj~tkiem Prezesa - wysokosei wynagrodzenia miesi~eznego oraz
zasad wynagradzania zgodnie z uehwalami WZA.--------------------------------------------§2
W terminie 30 dni od wykonania zadcin,0 ktoryeh mowa w § 1, Rada Nadzoreza zobowi'\.Zana
jest przedlozyc do Departamentu Sp61ek Strategieznyeh i Instytueji Finansowyeh w MSP
informaej~ 0 ieh realizaeji wraz z fotokopiami podpisanyeh umow.------------------------------§3

.

.

. .

.."
U ehwa Ia weh0dz1Wzyele z dr:uempo dJ~ela.
------------------------------------------------------§ 3. Uehwaly obj~te porz~dkiem obrad zostaly podj~te wszystkimi glosami za.------------------§ 4. Wobee wyezerpania porz~dku dziennego obrad Nadzwyezajne Walne Zgromadzenie
Akejonariuszy zostalo zakonezone.--------------------------------------------------------Koszty tego aktu ponosi Sp6lka.------------------------------------------------------------------------Wypisy tego aktu naleZywydac rowniez Skarbowi Panstwa.------------------------------------.

Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

tytulem taksy notarialnej z § § 1 i 10 rozporz~dzenia Ministra Sprawiedliwosei z dnia 12 kwietnia
1991 r. (Dz. U. Nr 33 poz. 146 ze zm.)
800
zl. -------------------------------------------------podatku od towarow i uslug wedlug stawki 22% na podstawie art. 18 Ustawy 0 podatku od
zl.
towarow i uslug z dnia 8 styeznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami) JI~
Akt ten zostal odezytany, przyj~tyi podpisany.
Na oryginale

aktu wlasciwe podpisy.

Repertorium A N r ..1l41iJ../.2000

Wypis niniej szy wydano stronie

Pobrano taksy notarialnej

20,-

zl

z § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 12.04.1991 r ze zmianami
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sierpnia 2000 roku.

PROJEKT
do pkt 7 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
uchwala co następuje:
§1
W regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A., w § 21 skreśla się ust. 2, 3 i 4.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Z uwagi na możliwości funkcjonujących w obrocie systemów elektronicznego liczenia głosów,
dotychczasowe zapisy § 21 ust. 2,3 i 4 Regulaminu WZ mogły z nimi kolidować. Ponadto zapis § 21
ust. 3 może utrudnić wykonywanie prawa głosu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

PROJEKT
do pkt 8 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2009 r.
w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu
Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Rady
Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§1
Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę
roczną, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2008 do 30 czerwca
2009, w wysokości […] krotności jego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Możliwość przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu wynika z art. 10 ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306
z późn. zm.). Ze stosownym wnioskiem o jej przyznanie występuje Rada Nadzorcza. Projekt wniosku
jest dołączony do projektu uchwały.

Rada Nadzorcza
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w Puławach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej, Rada Nadzorcza wnioskuje o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi
Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu.
Uzasadnienie
1. Imię i nazwisko uprawnionego, stanowisko oraz zakres pełnionych
obowiązków :
Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu odpowiedzialny za prowadzenie spraw
spółki, a w szczególności za Komunikację Korporacyjną, Audyt Wewnętrzny i
Zarządzanie Ryzykiem oraz Dział Prawny.
2. Data rozpoczęcia pracy:
Paweł Jarczewski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 01 kwietnia 2008r. do
chwili obecnej.
3. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego:
w
wysokości
będącej
równowartością
Wynagrodzenie
miesięczne
sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej
wysokości:
… - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu
osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, ze względu na
uzyskanie przez Spółkę jednych z najlepszych w historii wyników finansowych.
5. Przesłanki przyznania nagrody rocznej
Zakończony rok obrotowy, z uwagi na światowy kryzys finansowy, był czasem
próby dla wielu firm sektora chemicznego. Zakłady Azotowe „Puławy”S.A.
pomimo kryzysu utrzymały ciągłość produkcji na wszystkich instalacjach i
obroniły swoją strategiczną pozycję rynkową. W minionym roku obrotowym
2008/2009 Spółka osiągnęła jedne z najlepszych w historii wyniki finansowe.
1

Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 400 mln. złotych a zysk netto 195 mln zł.
Suma bilansowa wyniosła 2 082 mln zł i jest to wartość najwyższa w historii
Zakładów Azotowych Puławy SA
Zakłady dokonały tego pomimo zdecydowanie wyższych niż przed rokiem cen
gazu oraz czasowych ograniczeń w jego dostawach. W Spółce został
wypracowany pakiet działań w ramach programu optymalizacji kosztów.
Spółka zwiększyła w minionym roku obrotowym o blisko połowę wydatki
inwestycyjne z jednej strony zwiększając potencjał produkcyjny wzbogacony
o produkcję AdBlue , z drugiej zaś zmniejszając emisję gazów cieplarnianych
poprzez redukcję podtlenków azotu.
Rok obrotowy 2008/2009 jest także okresem poprawy wskaźników
ekonomicznych charakteryzujących rentowność, płynność Spółki, które
przedstawiają się następująco:
Wskaźniki
rentowności
- sprzedaży
- brutto
- netto
Wskaźniki
płynności
- bieżący
- szybki

Rok obrotowy
2008/2009
15,5%
10,1%
8,1%

Rok obrotowy
2007/2008
15,4%
16,0%
13,2%

4,1
3,4

3,8
3,1

W
Spółce
przeprowadzono
proces
usprawnień
organizacyjnych,
zapoczątkowany wprowadzeniem od 1 stycznia 2009r. nowego Regulaminu
Organizacyjnego wraz ze schematem organizacyjnym. Na podstawie dokonanej
analizy i oceny funkcjonowania struktury organizacyjnej, zostały opracowane
szczegółowe regulaminy organizacyjne oraz schematy organizacyjne
poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych, które zostały wdrożone w
czerwcu 2009r.
W przedmiotowym okresie trwały również intensywne prace w zakresie
wdrożenia w Spółce Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP SAP
i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSR/MSFF.
W nowy rok obrotowy Spółka wkroczyła z nowymi rozwiązaniami w zakresie
rachunkowości
(Międzynarodowe
Standardy
Rachunkowości
i
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) oraz zarządzania
menedżerskiego (zintegrowany system informatyczny wspomagający
zarządzanie – ERP‐SAP) i zarządzania jakością (Star Lims ułatwiający kontrolę
surowców i wyrobów gotowych oraz monitorowanie procesu technologicznego
w laboratoriach).
W roku obrotowym 2008/2009 przyznano Zakładom Azotowym „Puławy”S.A.
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
3 inwestycje własne. Wartość dofinansowania przyznanego w ramach 3
podpisanych przez Spółkę w roku obrotowym umów wyniosła 20 210 497,78 zł.
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Ponad to, w ramach udzielonego w lipcu 2008 r. zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
"Starachowice" - Podstrefa Puławy, uruchomiono realizację pierwszych
inwestycji : „Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik”
oraz „Realizacja docelowej instalacji Ad Blue”.
W następnym roku obrotowym zaplanowano realizację kolejnych inwestycji na
terenach SSE Starachowice Podstrefa Puławy.
Zakłady Azotowe „Puławy”S.A. w wielu aspektach są pionierami rozwiązań na
rynku polskim, jak w przypadku projektu zgazowanie węgla, nad którym
prowadzone są prace przygotowawcze.
Spółka jest laureatem wielu prestiżowych konkursów : „Firma Dobrze
Widziana”, Pięćsetka „Polityki” – 50 najbardziej zyskownych przedsiębiorstw
i największych eksporterów, 100 najcenniejszych firm rankingu „Newsweeka”,
19 miejsce wśród najbardziej wartościowych przedsiębiorstw WGPW - w
konkursie Perły Polskiej Giełdy „Parkiet” .
6.

Opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu:
Wypłata nagrody rocznej nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

7. Na podstawie złożonych przez Spółkę dokumentów Rada Nadzorcza
oświadcza, że:
− Spółka Zakłady Azotowe „Puławy”S.A. w Puławach w roku obrotowym
trwającym od 01.07.2008r. do 30.06.2009r. terminowo regulowała
zobowiązania publicznoprawne,
− Na podstawie Aneksu do Zarządzenia Nr 3 z dnia 10 marca 2008r. w trybie
art.4 ust.3a Ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, wskaźnik przyrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za rok obrotowy
2008/2009 ustalony był na poziomie 7,7%, Spółka osiągnęła wskaźnik
zgodny z Aneksem.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008/2009 zatwierdzone zostało Uchwałą
ZWZ Z.A.”Puławy”S.A Nr 4 dnia 16.12.2009r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 7 z dnia 16 grudnia 2009r. udzieliło
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych

„Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia
30.06.2009r
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