
 

 

Uchwała nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 

z dnia 14 lipca 2012 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, 

działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 

ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach 

S.A. uchwala co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., 

dokonuje wyboru Pana/Pani ………………………………… na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 

z dnia 14 lipca 2012 r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., 

działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych 

w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwala co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

6. Pojęcie uchwały w sprawie: 

a. zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyłączenia 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; 

albo w przypadku niepodjęcia uchwały wymienionej w pkt. (a) powyżej 

b. zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; 

albo w przypadku niepodjęcia uchwał wymienionych w pkt. (a) i (b) powyżej 

c. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu; 

albo w przypadku niepodjęcia uchwał wymienionych w pkt. (a) - (c) powyżej 

d. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu z proponowanym 

dniem prawa poboru w dniu 7 września 2012 r. 

7. Zamknięcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 

z dnia 14 lipca 2012 r. 

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., 

działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych 

w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwala co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 

powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 

 

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

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

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr [6a] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – 

Mościcach S.A. z dnia 14 lipca 2012 r.  

w sprawie zmiany Statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

(„Spółka”) działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 oraz art. 447 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2000 r. Nr 94, poz.1037 ze zm.) 

uchwala co następuje: 

§1 

Uchyla się dotychczasowe upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału 

zakładowego poprzez emisję nowych akcji ustanowione uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2011 r. i ustanawia nowe upoważnienie w granicach 

określonych w §2 poniżej. 

§2 

Zmienia się treść §10 ust. 3 i n. Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż [240.432.915] złotych, w drodze 

jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej 

(kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do 

emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem [3 lat] od dnia 

wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu 

ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy. W interesie Spółki upoważnia się Zarząd do 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w 

stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub w stosunku do warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej. Zarząd może 

wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub 

niepieniężne.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, 

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

1) podjęcia decyzji o emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji 

otwartej lub subskrypcji zamkniętej przeprowadzanych w drodze oferty publicznej albo w 

ramach subskrypcji prywatnej,   

2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji warrantów 

subskrypcyjnych, akcji, praw poboru oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację warrantów subskrypcyjnych, akcji, 

praw poboru oraz praw do akcji, 

4) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji lub 

warrantów subskrypcyjnych w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie 
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warrantów subskrypcyjnych, akcji, praw poboru oraz praw do akcji do obrotu na rynku 

regulowanym. 

5. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować 

warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie 

później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia 

kapitału zakładowego. 

6. Uchwały Zarządu w sprawie: 

1) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,  

2) ustalenia ceny emisyjnej akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału 

docelowego, 

3) wyłączenia prawa poboru, oraz  

4) wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne  

wymagają zgody Rady Nadzorczej .” 

§3 

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty 

prawne niezbędne do realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności zapewniające Spółce 

możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację planów 

inwestycyjnych oraz akwizycyjnych Spółki. W ramach kapitału docelowego Zarząd 

otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili, w 

jakiej takie podwyższenie ma nastąpić. Dodatkowo, upoważnienie Zarządu do wyłączenia 

prawa poboru umożliwia Spółce oferowanie akcji lub warrantów subskrypcyjnych 

inwestorom spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy oraz w połączeniu z 

upoważnieniem Zarządu do wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, umożliwia 

Spółce bezpośrednią realizację celów akwizycyjnych w drodze emisji nowych akcji. W 

ocenie Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego, jest optymalnym z punktu widzenia interesu Spółki instrumentem realizacji 

strategii Spółki. 

§4 

Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody upoważnienia 

Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji w 

przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§5 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr [6a] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w 

Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 lipca 2012 r.  

 

Opinia Zarządu 

Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji oraz 

warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób 

ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego 

 

Na dzień 14 lipca 2012 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. („Spółka”) w celu podjęcia uchwały w 

sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych. 

W wyniku emisji akcji w ramach kapitału docelowego Spółka zamierza pozyskać środki na 

realizację strategii Spółki, w tym w szczególności na wsparcie finansowe planowanych 

projektów inwestycyjnych i akwizycyjnych, w szczególności nabywanie akcji lub udziałów 

innych spółek. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki 

wymagają zapewnienia możliwości korzystania z elastycznego, pozwalającego na skrócenie 

procesu emisji akcji, sposobu podwyższania kapitału zakładowego, w tym poprzez emisję 

akcji oraz warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru umożliwia Spółce 

oferowanie akcji oraz warrantów subskrypcyjnych inwestorom spoza grona dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w połączeniu z upoważnieniem Zarządu do wydawania akcji w zamian za 

wkłady niepieniężne, umożliwia Spółce bezpośrednią realizację celów akwizycyjnych w 

drodze emisji nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez 

potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody 

wyrażanej bezpośrednio przez walne zgromadzenie, co zwiększa możliwości pozyskania 

przez Spółkę atrakcyjnych inwestycji na korzystnych dla Spółki warunkach.  

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w ramach 

jednej lub kilku emisji zostanie ustalona każdorazowo przez Zarząd. Uchwały Zarządu Spółki 

w tym zakresie będą wymagać zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie Zarządowi uprawnienia 

do ustalenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji 

akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz do sytuacji 

na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od 

Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by 

Zarząd posiadał jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania 

dla Spółki możliwie wysokich środków finansowych i zapewnienia powodzenia emisji akcji 

lub celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu 

inwestycyjnego lub akwizycyjnego. Ustalając cenę emisyjną akcji Zarząd uwzględniać 

będzie m.in. aktualną cenę rynkową akcji Spółki, sytuację panującą na rynkach finansowych, 

a także wartość i atrakcyjność przedmiotu wkładu niepieniężnego. 



 7 

 

Wysokość ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału 

docelowego ustalona zostanie każdorazowo przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w 

oparciu o wielkość popytu na oferowane warranty, przy czym Zarząd nie wyklucza 

możliwości oferowania warrantów subskrypcyjnych bez wynagrodzenia. 

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o 

pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz 

warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie 

uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadnione jest również upoważnienie Zarządu do 

ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z 

upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

Zarząd Spółki 
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Uchwała nr [6b] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – 

Mościcach S.A. z dnia 14 lipca 2012 r.  

w sprawie zmiany Statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

(„Spółka”) działając na podstawie art. 430, art. 444 oraz art. 445 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) uchwala, co 

następuje: 

§1 

Uchyla się dotychczasowe upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału 

zakładowego poprzez emisję nowych akcji ustanowione uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2011 r. i ustanawia nowe upoważnienie w granicach 

określonych w §2 poniżej. 

§2 

Zmienia się treść §10 ust. 3 - 5 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż [240.432.915] złotych, w drodze 

jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej 

(kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do 

emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem [3 lat] od dnia 

wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu 

ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może 

nastąpić wyłącznie z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, 

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru 

oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. o rejestrację akcji, praw poboru oraz praw do akcji, 

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze 

oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru oraz praw do akcji do 

obrotu na rynku regulowanym. 

5. Uchwały Zarządu w sprawie: 

1) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz 

2) ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego 

wymagają zgody Rady Nadzorczej.”. 

§3 
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Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty 

prawne niezbędne do realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności zapewniające Spółce 

możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację planów 

inwestycyjnych oraz akwizycyjnych Spółki. W ramach kapitału docelowego Zarząd 

otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili, w 

jakiej takie podwyższenie ma nastąpić. W ocenie Walnego Zgromadzenia podwyższenie 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest optymalnym z punktu widzenia 

interesu Spółki sposobem pozyskiwania finansowania. 

§4 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr [6c] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – 

Mościcach S.A. z dnia 14 lipca 2012 r.  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

(„Spółka”) działając na podstawie art. 431 §1, 430 §1 oraz art. 433 §2 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2000 r. Nr 94, poz.1037 ze zm.) 

uchwala, co następuje: 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 5 złotych oraz nie 

większą niż [240.432.915] złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 

[48.086.583] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych 

każda („Akcje Serii D”). 

2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej albo subskrypcji 

otwartej z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa o Ofercie”). W przypadku oferowania Akcji Serii D w ramach 

subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej, Akcje Serii D zostaną zaoferowane 

na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym, który zostanie przygotowany w 

związku z ofertą publiczną Akcji Serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). 

3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami 

Spółki, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiła ich 

emisja, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. 

4. Akcje Serii D mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

5. Upoważnia się Zarząd do: 

a. podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii D w ramach subskrypcji prywatnej albo 

subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; 

b. określenia liczby akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję Akcji Serii D (zgodnie z art. 54 Ustawy o 

Ofercie), przy czym liczba ta może być niższa od maksymalnej liczby Akcji 

Serii D określonej w ust. 1 powyżej; 

c. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 

przy czym suma ta nie może być niższa niż 1 złoty ani wyższa niż 

[240.432.915] złotych; 

d. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w 

Statucie; 

e. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D; 
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f. określenia szczegółowych zasad oferowania, dystrybucji i przydziału Akcji 

Serii D, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji 

Serii D lub terminu zawarcia umów o objęciu akcji, przy czym termin 

zawarcia takich umów nie może przypadać później niż 31 grudnia 2012 r.; 

g. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub 

innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Serii D; 

h. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym GPW Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D; 

i. dematerializacji Akcji Serii D oraz zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii 

D oraz praw do Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności 

związanych z dematerializacją Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D; oraz 

j. podjęcia wszelkich innych działań i czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia emisji Akcji Serii D oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia 

do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D podjęta zostanie 

za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 

7. Zarząd może odstąpić od wykonania niniejszej uchwały, zawiesić jej wykonanie, 

uchylić lub zmienić jej treść, a także odstąpić od przeprowadzenia oferty publicznej 

lub zawiesić jej przeprowadzenie w każdym czasie. Podejmując decyzję o 

zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać 

nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać 

ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. 

§2 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 

poboru Akcji Serii D. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§3 

W związku z postanowieniami niniejszej uchwały zmienia się treść §7 ust. 1 statutu Spółki 

(„Statut”) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 320.577.225,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia 

milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) do 

[561.010.135,00] zł (słownie: [pięćset sześćdziesiąt jeden milionów dziesięć tysięcy sto 

trzydzieści pięć] złotych) i dzieli się na od 64.115.445 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony 

sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć) do [112.202.027] (słownie: [sto dwanaście 

milionów dwieście dwa tysiące dwadzieścia siedem]) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł 

(pięć złotych) każda, w tym: 

a) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii AA o 

numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000; 

b) 15.116.421 (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia 

jeden) akcji na okaziciela serii B; 

c) 24.999.023 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C; 
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d) od 1 do [48.086.583] (słownie: [czterdzieści osiem milionów osiemdziesiąt sześć 

tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy]) akcje zwykłe na okaziciela serii D. 

§4 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu 

uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr [6c] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w 

Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 lipca 2012 r.  

 

Opinia Zarządu 

Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru 

akcji serii D 

 

Na dzień 14 lipca 2012 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. („Spółka”) w celu podjęcia uchwały w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję od 1 do [48.086.583] akcji serii 

D Spółki („Akcje Serii D”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

W wyniku emisji Akcji Serii D Spółka zamierza pozyskać środki na realizację strategii 

Spółki, w tym w szczególności na wsparcie finansowe planowanych projektów 

inwestycyjnych i akwizycyjnych Spółki, w szczególności nabywanie akcji lub udziałów 

innych spółek. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki 

wymagają zapewnienia możliwości zaoferowania Akcji Serii D inwestorom spoza kręgu 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zdaniem Zarządu pozbawienie dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D zwiększy możliwości pozyskania przez 

Spółkę atrakcyjnych inwestycji na korzystnych dla Spółki warunkach.  

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie 

Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione tym, że skuteczne 

przeprowadzenie emisji Akcji Serii D będzie wymagało dostosowania ceny emisyjnej do 

popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na 

uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej 

koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by Zarząd posiadał jak największą swobodę 

w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii D celem pozyskania dla Spółki możliwie wysokich 

środków finansowych i zapewnienia powodzenia emisji. Cena emisyjna akcji zostanie 

ustalona na podstawie ceny rynkowej akcji z uwzględnieniem wielkości popytu na Akcje 

Serii D oraz aktualnej sytuacji na rynkach finansowych.  

Wskazane czynniki sprawiają, że wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii D jest ekonomicznie uzasadnione i leży w 

interesie Spółki. Uzasadnione jest również upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny 

emisyjnej Akcji Serii D. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii D. 

 

Zarząd Spółki 
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Uchwała nr [6d] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – 

Mościcach S.A. z dnia 14 lipca 2012 r.  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

(„Spółka”) działając na podstawie art. 431 §1 oraz art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2000 r. Nr 94, poz.1037 ze zm.) („KSH”) 

uchwala, co następuje: 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 5 złotych oraz nie 

większą niż [240.432.915] złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 

[48.086.583] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych 

każda („Akcje Serii D”). 

2. Emisja Akcji Serii D skierowana będzie do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i 

nastąpi w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej w rozumieniu 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). Akcje Serii D zostaną zaoferowane na 

zasadach określonych w prospekcie emisyjnym, który zostanie przygotowany w 

związku z ofertą publiczna Akcji Serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt 

Emisyjny”). 

3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami 

Spółki, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiła ich 

emisja, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. 

4. Akcje Serii D mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia 

prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D, przy czym za każdą 

jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi 

przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Dzień prawa poboru (w rozumieniu art. 432 

§ 2 KSH) ustalono na 7 września 2012 roku. 

6. Ustalono następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii D 

przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: 

liczbę Akcji Serii D przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu 

prawa poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii D 

objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę przez liczbę Akcji 

Serii D, do których objęcia będzie uprawniać jedno prawo poboru Akcji Serii D i 

zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby 

całkowitej. 

7. Upoważnia się Zarząd do: 

a. określenia liczby akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję Akcji Serii D (zgodnie z art. 54 Ustawy o 
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Ofercie), przy czym liczba ta może być niższa od maksymalnej liczby Akcji 

Serii D określonej w ust. 1 powyżej; 

b. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 

przy czym suma ta nie może być niższa niż 1 złoty ani wyższa niż 

[240.432.915] złotych; 

c. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w 

Statucie; 

d. określenia liczby jednostkowych praw poboru upoważniających do objęcia z 

prawem pierwszeństwa jednej Akcji Serii D; 

e. oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D; 

f. określenia szczegółowych zasad oferowania, dystrybucji i przydziału Akcji 

Serii D, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji 

Serii D; 

g. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub 

innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Serii D; 

h. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym GPW Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz praw do 

Akcji Serii D; 

i. dematerializacji Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji 

Serii D, zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii 

D oraz praw do Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności 

związanych z dematerializacją Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz 

praw do Akcji Serii D; oraz 

j. podjęcia wszelkich innych działań i czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia emisji Akcji Serii D oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia 

do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D podjęta zostanie 

za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 

9. Termin, w którym możliwe będzie wykonanie prawa poboru Akcji Serii D, zostanie 

określony w Prospekcie Emisyjnym. 

10. Wpłaty na Akcje Serii D w pełnej wysokości zostaną dokonane z dniem złożenia 

zapisu na Akcje Serii D. 

11. Zarząd może odstąpić od wykonania niniejszej uchwały, zawiesić jej wykonanie, 

uchylić lub zmienić jej treść, a także odstąpić od przeprowadzenia oferty publicznej 

lub zawiesić jej przeprowadzenie w każdym czasie. Podejmując decyzję o 

zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać 

nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać 

ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. 

§2 

W związku z postanowieniami niniejszej uchwały zmienia się treść §7 ust. 1 statutu Spółki 

(„Statut”) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
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„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 320.577.225,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia 

milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) do 

[561.010.135,00] zł (słownie: [pięćset sześćdziesiąt jeden milionów dziesięć tysięcy sto 

trzydzieści pięć] złotych) i dzieli się na od 64.115.445 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony 

sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć) do [112.202.027] (słownie: [sto dwanaście 

milionów dwieście dwa tysiące dwadzieścia siedem]) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł 

(pięć złotych) każda, w tym: 

a) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii AA o 

numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000; 

b) 15.116.421 (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia 

jeden) akcji na okaziciela serii B; 

c) 24.999.023 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C; 

d) od 1 do [48.086.583] (słownie: [czterdzieści osiem milionów osiemdziesiąt sześć 

tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy]) akcje zwykłe na okaziciela serii D.” 

§4 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu 

uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


