
 

 

 
 

Oferta publiczna 24 999 023 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 PLN każda oraz ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie do 24 999 023 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 39 116 421 praw poboru oraz do 24 999 023 praw 

do akcji serii C do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

ANEKS NR 4 

Z DNIA 14 LIPCA 2011 R. 

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. 

ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 CZERWCA 2011 R. 

DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

(„PROSPEKT”) 

Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „Skróty i 

definicje”. 

Zawarcie przez Skarb Państwa z Menadżerami Oferty umowy ograniczenia zbywalności i emisji Akcji 

W dniu 14 lipca 2011 r. Skarb Państwa ogłosił na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa komunikat, 

w którym poinformował, że w dniu 14 lipca 2011 r. zawarł z Menadżerami Oferty umowę w sprawie 

ograniczenia zbywalności i emisji Akcji. W związku z tym w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale „Podsumowanie” – „Podsumowanie warunków Oferty i jej Harmonogramu” – „Umowne 

ograniczenie zbywalności i emisji akcji (lock-up)”, str. 18, treść punktu zastępuje się następującą 

treścią:  

Umowne ograniczenie 

zbywalności i emisji akcji 

(lock-up) 

Spółka 

W Umowie Plasowania Akcji Spółka zamierza zobowiązać się wobec 

Menadżerów Oferty, iż przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowań 

Jednostkowych Praw Poboru na GPW, ani Spółka, ani żaden z członków 

Grupy lub innych podmiotów stowarzyszonych, nad którymi Spółka 

sprawuje zarząd lub kontrolę, ani żadna osoba działająca w jej lub ich 

imieniu nie będzie, bez pisemnej zgody Oferującego, (i) oferować, 

zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, udzielać opcji 

ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać umów w 

sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo 

zbycie lub sprzedaż akcji Spółki ani instrumentów finansowych zamiennych 

lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki ani też składać w 

odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego 

dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej; jak 

również (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji 

przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, 

ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego, czy 

taki swap lub transakcja, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej miałyby 

zostać rozliczone poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych 

innych instrumentów finansowych, gotówki lub w inny sposób, 

(iii) podejmować żadnych działań mających na celu lub wspierających 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji 

Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby 

wymienialne na akcje Spółki (zob. Rozdział „Plasowanie i umowne 

ograniczenie zbywalności Akcji” – „Umowne ograniczenie zbywalności i 

emisji Akcji”). 
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Skarb Państwa 

W dniu 14 lipca 2011 r. Skarb Państwa zobowiązał się wobec Menadżerów 

Oferty, że w ciągu 180 dni od rozpoczęcia notowań na rynku głównym 

GPW Jednostkowych Praw Poboru nie będzie bez uprzedniej pisemnej 

zgody Menadżerów Oferty, rozporządzał posiadanymi przez siebie akcjami 

spółki, w tym m.in.: sprzedawał, zastawiał, zawierał umów w sprawie 

sprzedaży, udzielał opcji lub zawierał transakcji typu swap. Zobowiązanie to 

nie obejmuje zbycia wszystkich lub części Jednostkowych Praw Poboru 

przysługujących Skarbowi Państwa w związku z posiadaniem Akcji.  

Ponadto, Skarb Państwa zobowiązał się również, że w tym samym okresie: 

(i) nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu lub 

wspierających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

nowych akcji lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby 

wymienialne na Akcje; ani (ii) nie zbędzie, nie zezwoli na zbycie lub nie 

upoważni do zbycia Akcji posiadanych przez niego, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Menadżerów Oferty. (zob. Rozdział „Plasowanie i umowne 

ograniczenie zbywalności Akcji” – „Umowne ograniczenie zbywalności i 

emisji Akcji”). 

 

2. W rozdziale „Plasowanie i umowne ograniczenie zbywalności akcji” – „Umowne ograniczenie 

zbywalności i emisji Akcji”, str. 252-253, treść punktu zastępuje się następującą treścią:  

„Umowne ograniczenie zbywalności i emisji Akcji 

Spółka 

Spółka przewiduje, że nie później niż w dniu publikacji Prospektu zostanie zawarta zwyczajowa w ofertach 

podobnych do Oferty umowa ograniczająca zbywalność i emisję akcji Spółki (ang. lock-up agreement). 

W Umowie Plasowania Akcji Spółka zamierza zobowiązać się wobec Menadżerów Oferty, iż przez okres 180 

dni od dnia rozpoczęcia notowań Jednostkowych Praw Poboru na GPW, ani Spółka, ani żaden z członków 

Grupy lub innych podmiotów stowarzyszonych, nad którymi Spółka sprawuje zarząd lub kontrolę, ani żadna 

osoba działająca w jej lub ich imieniu nie będzie, bez pisemnej zgody Oferującego, (i) oferować, zastawiać, 

sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, udzielać opcji ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować 

opcji ani zawierać umów w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie 

lub sprzedaż akcji Spółki ani instrumentów finansowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do 

nabycia akcji Spółki ani też składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub 

innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej; jak również (ii) zawierać transakcji 

swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, 

ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja, o których 

mowa w pkt (i) i (ii) powyżej miałyby zostać rozliczone poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych 

innych instrumentów finansowych, gotówki lub w inny sposób, (iii) podejmować żadnych działań mających na 

celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub 

wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki. 

W przypadku podpisania umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki informacja o ich zawarciu 

zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. Jednakże gdy w ocenie Spółki treść tych umów lub zmiana terminu ich zawarcia 

stanowiłyby znaczący czynnik mogący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie 

udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, o ile wymagać tego będą przepisy prawa. Jeżeli informacja o zawarciu umowy zostanie 

udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, osoby, które złożyły zapisy, 

będą w takim przypadku mogły uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli w terminie dwóch Dni 

Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do niniejszego Prospektu w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

W przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki informacja 

ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51 

Ustawy o Ofercie Publicznej. Osoby, które złożyły zapisy, będą w takim przypadku mogły uchylić się od 
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skutków swojego oświadczenia woli w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do 

niniejszego Prospektu w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Skarb Państwa 

W dniu 14 lipca 2011 r. Skarb Państwa zobowiązał się wobec Menadżerów Oferty, że w ciągu 180 dni od 

rozpoczęcia notowań na rynku głównym GPW Jednostkowych Praw Poboru nie będzie bez uprzedniej pisemnej 

zgody Menadżerów Oferty, rozporządzał posiadanymi przez siebie akcjami spółki, w tym m.in.: sprzedawał, 

zastawiał, zawierał umów w sprawie sprzedaży, udzielał opcji lub zawierał transakcji typu swap. Zobowiązanie 

to nie obejmuje zbycia wszystkich lub części Jednostkowych Praw Poboru przysługujących Skarbowi Państwa w 

związku z posiadaniem Akcji.  

Ponadto, Skarb Państwa zobowiązał się również, że w tym samym okresie: (i) nie będzie podejmował żadnych 

działań mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych 

akcji lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na Akcje; ani (ii) nie zbędzie, nie 

zezwoli na zbycie lub nie upoważni do zbycia Akcji posiadanych przez niego, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Menadżerów Oferty.”


