
 

 

Opinia Zarządu 

spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

z dnia 13 lipca 2012 roku 

uzupełniająca 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 

 

1. Przedmiot i cel opinii 

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

Zgromadzenie”) spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. („Spółka”) w celu 

podjęcia, m.in. 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 („Uchwała”). W dniu 15 czerwca 2012 r. Zarząd Spółki przyjął i 

opublikował wraz z projektami uchwał przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu opinię 

uzasadniającą powody upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji oraz 

warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego.  

W dniu 13 lipca 2012 r. Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie realizacji transakcji nabycia 

akcji spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., z siedzibą w Puławach („ZA Puławy”), w 

następstwie czego Spółka ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

reprezentujących 32% głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZA Puławy („Wezwanie”). 

W związku z zamiarem realizacji, po zakończeniu Wezwania, transakcji nabycia akcji spółki 

ZA Puławy w drodze emisji akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru w zamian za wkład 

niepieniężny („Transakcja”) na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd 

Spółki sporządził niniejszą opinię w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu 

szczegółowych informacji dotyczących Transakcji, jako dodatkowe uzasadnienie dla 

upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa 

poboru.  

Niniejsza opinia stanowi uzupełnienie opinii przyjętej przez Zarząd oraz opublikowanej w 

dniu 15 czerwca 2012 r. 

2. Transakcja nabycia akcji spółki ZA Puławy 

Zarząd zamierza przeprowadzić transakcję nabycia akcji ZA Puławy w dwóch etapach. W 

pierwszym etapie, Spółka zamierza nabyć w drodze Wezwania akcje stanowiące 32% 

kapitału zakładowego ZA Puławy w zamian za gotówkę. W drugim etapie, Zarząd zamierza 

zaoferować akcjonariuszom ZA Puławy objęcie nowoemitowanych akcji Spółki w zamian za 

aport w postaci akcji ZA Puławy na zasadach opisanych poniżej. 

Zgodnie z projektem Uchwały, Zarząd zostanie upoważniony m.in. do podwyższania kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej 

niż 240.432.915 złotych oraz do podjęcia decyzji w sprawie wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowoemitowanych akcji. Zamiarem 

Zarządu jest zaoferowanie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego („Nowe 
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Akcje”) w drodze subskrypcji otwartej przeprowadzanej w ramach oferty publicznej do 

objęcia wyłącznie akcjonariuszom ZA Puławy („Oferta Aportowa”). Nowe Akcje zostaną 

pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZA Puławy posiadanych przez 

akcjonariuszy spółki ZA Puławy. Zaoferowanie Nowych Akcji akcjonariuszom ZA Puławy 

stanowi istotny element Transakcji i ma na celu zwiększenie udziału Spółki w kapitale 

zakładowym ZA Puławy do 100%. Oferta Aportowa Nowych Akcji przeznaczonych do 

objęcia w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji ZA Puławy umożliwia realizację 

transakcji nabycia akcji spółki ZA Puławy bez konieczności angażowania znacznych 

środków pieniężnych przez Spółkę oraz zwiększenia zadłużenia Spółki. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd uważa, że upoważnienie do pozbawienia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją Nowych Akcji leży w interesie 

Spółki oraz wynika z jej strategii i planów rozwoju. Ze względu na aportowy charakter emisji 

akcji wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji oferowanych akcjonariuszom spółki 

ZA Puławy jest koniecznym elementem planowanej Transakcji. 

3. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz parytet wymiany 

Zgodnie z projektem Uchwały, Zarząd Spółki zostanie upoważniony do decydowania o 

wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego, w tym do ustalenia, z zastrzeżeniem zgody Rady Nadzorczej Spółki, ceny 

emisyjnej Nowych Akcji. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej 

Nowych Akcji jest konieczne w celu skutecznego przeprowadzenia Oferty Aportowej, w 

ramach której cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona z uwzględnieniem: wartości 

Spółki i ZA Puławy, wynikającego z relacji tych wartości parytetu wymiany akcji (tj. liczby 

akcji Spółki obejmowanych w zamian za aport w postaci jednej akcji spółki ZA Puławy), 

specyfiki emisji aportowej oraz sytuacji panującej na rynkach finansowych. Zarząd 

proponuje ustalenie parytetu wymiany w Ofercie Aportowej w wysokości 2,5, co oznacza, że 

jedna akcja ZA Puławy stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 2,5 Nowych Akcji. 

W konsekwencji zakładając, że w Wezwaniu Spółka nabędzie 6.116.800 akcji stanowiących 

32% kapitału zakładowego ZA Puławy, Oferta Aportowa skierowana do akcjonariuszy 

obejmie nie więcej niż 32.495.500 Nowych Akcji, a Spółka nabędzie w drodze aportu na 

pokrycie Nowych Akcji nie więcej niż 12.998.200 akcji spółki ZA Puławy. Szczegółowe 

warunki Oferty Aportowej Zarząd określi w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego oraz w prospekcie 

emisyjnym przygotowanym w związku z emisją Nowych Akcji. 

Zgodnie z projektem Uchwały decyzja Zarządu w sprawie: (i) podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, (ii) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, 

(iii) wyłączenia prawa poboru, oraz (iv) wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 

wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej. 

4. Uzasadnienie ekonomiczne Transakcji 

Transakcja stanowi istotny element realizacji strategii Spółki przyjętej przez Zarząd oraz 

ogłoszonej w dniu 13 czerwca 2012 r. raportem bieżącym nr 33/2012, zgodnie z którą celem 

Spółki jest m.in. zwiększenie skali operacji prowadzonych w obszarach domeny grupy 

kapitałowej Spółki poprzez rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje. 

Celem strategicznym Spółki jest stworzenie największej polskiej grupy prowadzącej 

działalność w sektorze nawozowym i chemicznym, uzyskanie wysokiej pozycji 
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konkurencyjnej wśród podmiotów działających w segmencie nawozów azotowych w Europie 

oraz stworzenie platformy do konsolidacji polskiego sektora chemicznego. Planowana 

transakcja umożliwi, zarówno Spółce, jak i ZA Puławy, realizację zbieżnych celów 

strategicznych, zwiększenie wartości oraz korzystanie z osiągniętych poprzez współdziałanie 

tych dwóch podmiotów synergii i korzyści, w tym: 

• zniwelowanie zmienności rynku poprzez dywersyfikację produktową; 

• rozszerzenie zdolności produkcyjnych w zakresie mocznika, saletry oraz RSM; 

• budowę kompletnego elastycznego portfela produktowego w obszarze nawozów; 

• integrację sieci sprzedaży nawozów; 

• optymalizację produkcji i konsumpcji amoniaku oraz kwasu azotowego; 

• optymalizację produkcji i kierunków zużycia mocznika; 

• integrację procesów zarządzania; 

• integrację obszaru serwisowego; 

• wymianę know–how w obszarach nawozowym i kaprolaktamo-poliamidowym; 

• zmniejszenie kosztów sprzedaży i produkcji; 

• uzyskanie większej siły przetargowej i efektu skali w kontaktach z dostawcami; 

• optymalizację logistyki; 

• zwiększenie zdolności do wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych; 

• zwiększenie skali działalności w segmencie chemikaliów oraz poszerzenie oferty 

produktów azotowych w chemikaliach surowcowych, szczególnie w segmencie 

melaminy, w którym Spółka jest trzecim największym producentem na świecie 

(za Borealis i Orascom), oraz kaprolaktamu, gdzie Spółka jest jednym z dziesięciu 

największych producentów na świecie; 

• wzmocnienie dobrego wizerunku obu marek wśród klientów, szczególnie w 

Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, poprzez połączenie silnych lokalnych, 

regionalnych i międzynarodowych sieci dystrybucji ZA Puławy oraz Spółki; oraz 

• wzajemne otwarcie nowych rynków poprzez wykorzystanie zbudowanych przez 

obie spółki sieci klientów. 

Realizacja wskazanych powyżej zamiarów będzie możliwa dzięki wykorzystaniu 

doświadczenia Spółki w obszarach prowadzonej przez Spółkę działalności. Korzyści 

biznesowe i strategiczne wynikające z konsolidacji Spółki oraz ZA Puławy będą miały 

pozytywny wpływ na tworzenie wartości powiększonej grupy poprzez zwiększenie zysku 

netto na jedną akcję obydwu spółek oraz wzrost atrakcyjności akcji Grupy dzięki 

zwiększeniu płynności obrotu i potencjalnemu włączeniu do indeksu WIG20 Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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5. Wnioski 

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki zwołanemu na dzień 14 lipca 2012 r. głosowanie za podjęciem 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. 

 

 

 

Za Zarząd Spółki, 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

________________________ 


