
 

   

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA 

SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” Z 

SIEDZIBĄ W PUŁAWACH  

OGŁOSZONEGO PRZEZ ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH 

S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE 

W DNIU 13 LIPCA 2012 ROKU 

(zwanego dalej „Wezwaniem”) 

 

Działając podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 

publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w 

wyniku tych wezwań  (Dz.U. nr 207 poz. 1729 z późn. zm.) Zakłady Azotowe w Tarnowie- 

Mościcach S.A z siedziba w Tarnowie działający jako wzywający oraz UniCredit CAIB 

Poland S.A. jako podmiot pośredniczący niniejszym informują o następujących zmianach w 

treści Wezwania:  

 

1. Dotychczasowy pkt 19 Wezwania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: 

 

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane przez UniCredit CAIB Poland S.A. 

oraz przez Dom Maklerski Pekao. 

 

UniCredit CAIB Poland S.A. będzie przyjmować zapisy: 

(i)  złożone bezpośrednio w swojej siedzibie w godzinach pracy UniCredit 

(ii) złożone drogą korespondencyjną, tj. wysłane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres: 

 

UniCredit CAIB Poland S.A. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

 

w takim terminie, aby dotarły do siedziby UniCredit CAIB Poland S.A. najpóźniej w 

ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji (lub też w dniu wskazanym przez 

Wzywającego w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) do godziny 17:00 czasu 

warszawskiego.  

Dom Maklerski Pekao będzie przyjmować zapisy we wskazanych poniżej Punktach 

Przyjmowania Zleceń (dalej „PPZ”), w godzinach pracy PPZ. 
 

Lp. Miejscowość Kod 

pocztowy 

Ulica Nr 

1 Białystok 15-950 Rynek Kościuszki 7 

2 Bielsk Podlaski 17-100 Adama Mickiewicza  55 

3 Bielsko-Biała 43-300 R. Dmowskiego  16 

4 Bochnia 32-700 Kazimierza Wielkiego  9 

5 Bydgoszcz 85-097 Jagiellońska  34 

6 Chrzanów 32-500 Henryka  20 

7 Ciechanów 06-400 pl. Jana Pawła II  8 
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8 Dębica 39-200 Tadeusza Kościuszki  6 

9 Działdowo 13-200 pl. Mickiewicza  2/3 

10 Gdańsk 80-237 Uphagena 27 

11 Gliwice 44-100 Prymasa Stefana Wyszyńskiego  6 

12 Katowice 40-161 al. Wojciecha Korfantego  56 

13 Kielce 25-519 al. 1000-lecia Państwa Polskiego  4 

14 Kołobrzeg 78-100 Ppor. Edmunda Łopuskiego  6 

15 Kraków 30-955 Józefińska  18 

16 Kraków 31-926 os. Centrum B  1 

17 Kraków 31-015 Pijarska  1 

18 Kraków 31-072 Starowiślna  2 

19 Lublin 20-076 Krakowskie Przedmieście  72 

20 Łódź 90-514 al. Tadeusza Kościuszki  63 

21 Łódź 90-950 Pilota Stanisława Wigury  21 

22 Mysłowice 41-400 Mikołowska  6 

23 Myślenice 32-400 Gałczyńskiego  9 

24 Nowy Sącz 33-300 Jagiellońska  26 

25 Olkusz 32-300 Króla Kazimierza Wielkiego  49 

26 Olsztyn 10-959 Dąbrowszczaków  11 

27 Opole 45-052 Osmańczyka 15 

28 Ostrów Mazowiecka 07-300 Grota Roweckiego  1 

29 Oświęcim 32-600 Władysława Jagiełły  12 

30 Płock 09-400 Tysiąclecia  10 

31 Poznań 61-738 pl. Wolności  18 

32 Pruszków 05-800 al. Wojska Polskiego  23 

33 Radom 26-600 Tadeusza Kościuszki  2 

34 Rybnik 44-200 3 Maja  10 

35 Rzeszów 35-017 Bernardyńska  7 

36 Sosnowiec 41-200 Małachowskiego  3 

37 Szczecin 70-560 Grodzka  9 

38 Tarnów 33-100 Wałowa  10 

39 Wadowice 34-100 Lwowska  9 

40 Warszawa 00-400 Al. Jerozolimskie  2 

41 Warszawa 00-950 Jasna  1 

42 Warszawa 00-987 ks. Ignacego Kłopotowskiego  15 

43 Warszawa 00-693 Nowogrodzka  50/54 

44 Warszawa 00-958 Towarowa  25 

45 Wrocław 50-079 Ruska  51 

46 Zabrze 41-800 pl. Warszawski  9 

47 Zielona Góra 65-213 Podgórna  9a 

48 Żywiec 34-300 Kościuszki  46 
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2. Dotychczasowy pkt 35 Wezwania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: 

Pozostałe warunki Wezwania 

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami 

informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej 

wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym 

dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego 

przez Wzywających. 

Niniejsze Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje 

w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. 

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone 

prawami osób trzecich. 

Wszelkie terminy oraz koszty związane z realizacją czynności niezbędnych do złożenia 

zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienie blokady czy wydanie świadectw 

depozytowych, są określane przez domy maklerskie lub banki depozytariusze wykonujące te 

czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. W związku z tym 

akcjonariusz zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie 

powinien uwzględnić powyższe terminy przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji w 

Wezwaniu oraz koszty z tym związane.  

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, 

ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności 

niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany 

do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia 

Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu. 

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych 

w Rozporządzeniu, tj. w wypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie 

nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania. 

Procedura odpowiedzi na Wezwanie 

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów szczegółowy opis procedury składania 

zapisów, wraz z kopią dokumentu Wezwania oraz odpowiednimi formularzami służącymi do 

złożenia zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione przez 

UniCredit wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom oraz będą 

dostępne w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. i w każdym z PPZ Domu 

Maklerskiego Pekao przyjmującym zapisy. 

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji bezpośrednio w siedzibie 

UniCredit CAIB Poland S.A. lub za pośrednictwem poczty, przesyłając dokumenty na adres 

UniCredit CAIB Poland, powinni: 

(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym 

zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć zlecenie 

sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego; 

(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać; 

(iii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. poprzez 

złożenie wymienionych poniżej dokumentów lub wysłać (listem poleconym lub 

pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby UniCredit 

CAIB Poland S.A. otrzymał je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania 

zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia 

terminu przyjmowania zapisów) do godziny 17.00 czasu warszawskiego : 
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 oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; 

oraz 

 wypełniony i podpisany formularz zapisu; podpis osoby składającej zapis na 

sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez 

pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane 

osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi 

wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane osobowe posiadacza 

akcji). 

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty: 

UniCredit CAIB Poland S.A. 

ul. Emilii Plater 53 

Warszawa 

„Wezwanie – ZA Puławy S.A.” 

(w lewym górnym rogu koperty) 

 

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji za pośrednictwem Domu 

Maklerskiego Pekao powinni: 

(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na 

którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć 

zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego; 

(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają 

sprzedać; 

(iii) dokonać  zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z PPZ Domu Maklerskiego 

Pekao wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania wraz ze złożeniem wyżej 

wymienionego świadectwa depozytowego, najpóźniej w ostatnim dniu 

przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w 

wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) do godziny 17.00 

czasu warszawskiego; 

(iv) odebrać wyciąg z rejestru zapisów, będący potwierdzeniem złożenia zapisu. 

 

Zapis może złożyć wyłącznie właściciel Akcji, należycie umocowany pełnomocnik lub 

przedstawiciel ustawowy właściciela. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie 

aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być 

sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo 

depozytowe. 

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o 

zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu. 

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów 

udostępnionymi przez UniCredit. 

UniCredit nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie 

terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożony w 

sposób nieprawidłowy lub są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych za 

pośrednictwem poczty – data otrzymania ich przez UniCredit stanowi datę ich przyjęcia. 

Transakcja, w wyniku której nastąpi nabycie Akcji przez Nabywającego, odbędzie się nie 

później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów. 
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Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni 

roboczych od daty jej zawarcia. 

Informacje dodatkowe 

Akcjonariusz niezamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, że 

zakończenie Wezwania oraz zakończenie z sukcesem Oferty Aportowej może istotnie 

wpłynąć na ograniczenie liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na GPW. 

Ponadto, mała płynność Akcji może skutkować większą zmiennością cen niż to miało miejsce 

w przeszłości. 

Zastrzeżenie prawne 

Ani niniejsze Wezwanie ani informacje na temat Oferty Aportowej nie stanowią oferty 

papierów wartościowych. Przeprowadzenie Oferty Aportowej jest uzależnione od spełnienia 

szeregu warunków, w tym, sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego, 

który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat 

Oferty Aportowej. 

Niniejsze Wezwanie ani informacje na temat Oferty Aportowej nie stanowi oferty papierów 

wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Wzywającego nie będą 

oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez dokonania ich rejestracji lub 

uzyskania zwolnienia z rejestracji. Każda oferta papierów wartościowych, jaka zostanie 

złożona w Stanach Zjednoczonych, zostanie dokonana na podstawie prospektu zawierającego 

szczegółowe informacje na temat Wzywającego i kadry kierowniczej, a także na podstawie 

sprawozdań finansowych. 

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego każda oferta papierów 

wartościowych Wzywającego będzie skierowana do osób mających status „inwestorów 

kwalifikowanych” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy prospektowej (Dyrektywa 

2003/71/WE), a także innych osób, do których oferta może być kierowana bez publikacji 

prospektu emisyjnego lub po zatwierdzeniu i publikacji prospektu emisyjnego, jeżeli 

wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Wzywający uważa, że oczekiwania przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, 

jak i w stwierdzeniach dotyczących zamiarów, są racjonalne, nie można jednak zapewnić, że 

oczekiwania te okażą się prawidłowe. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone 

szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą 

spowodować, że faktyczne wyniki mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników 

wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ dotyczą 

one zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić lub nie w przyszłości i które mogą 

być poza zdolnością ich kontroli lub przewidzenia przez Wzywającego. Stwierdzenia 

dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji wyników osiąganych w przyszłości. 

Wzywający nie zobowiązuje się do publicznego uaktualnienia lub weryfikowania 

jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości na skutek uzyskania nowych informacji 

lub zajścia przyszłych zdarzeń, jak również w wypadku wystąpienia innych okoliczności. 

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony 

Wzywającego ani Podmiotu Pośredniczącego. 

 

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU Zakładów Azotowych w Tarnowie-

Mościcach SA: 
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Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Jerzy Marciniak 

Stanowisko: Prezes Zarządu 

 

Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Andrzej Skolmowski 

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU UniCredit CAIB Poland: 

Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Jarosław Kulesza 

Stanowisko: Członek Zarządu 

 

Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Lesław Dziadkowiec 

Stanowisko:  Prokurent 

 

 

 

 

 

 


