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ANEKS NR 1 
Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. 

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. 
ZATWIERDZONEGO W DNIU 21 GRUDNIA 2012 R. 

DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
(„PROSPEKT”) 

Niniejszy aneks nr 1 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”. 

W dniu 24 grudnia 2012 r., ZCh Police zawarły umowę na dostawę paliwa gazowego. Umowa została zawarta w 
normalnym toku działalności Grupy i ma istotne znaczenie dla prowadzonej przez Grupę działalności ze względu 
na wartość świadczeń wynikających z umowy. 

W rozdziale „Opis działalności Grupy” – „Istotne umowy” – „Umowy zawierane w normalnym toku 
działalności Grupy istotne ze względu na charakter uzależniający dla Grupy – umowy dostawy surowców i 
paliw”, str. 147/148, jako ostatni tiret, dodaje się opis istotnej umowy o następującej treści: 

„Umowa na dostawy paliwa gazowego zawarta przez ZCh Police z PGNiG w dniu 24 grudnia 2012 r. 

Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz ZCh Police gazu ziemnego wysokometanowego, który będzie dostarczany do 
wskazanego przez ZCh Police obiektu. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2013 r. do 
dnia 30 września 2013 r. PGNiG jest zobowiązane do dostarczania paliwa gazowego zgodnie z określonymi 
parametrami oraz w ilościach określonych w załączniku do umowy. Umowa określa ogólne warunki dostaw 
paliwa gazowego oraz zasady zgłaszania prognoz tygodniowych, nominacji dobowych i renominacji. PGNiG 
może ograniczyć dostawy paliwa gazowego, m.in. gdy: (i) zezwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, (ii) ZCh Police są w zwłoce z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, po uprzednim oznajmieniu przez PGNiG 
zamiaru wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę, (iii) 
wykonywane są prace modernizacyjne lub remontowe związane z przyłączaniem nowych odbiorców do sieci 
gazowej. 

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego okresu 
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę. Ponadto, PGNiG jest 
uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w razie, co 
najmniej miesięcznej zwłoki z zapłatą przez ZCh Police za pobrane paliwo gazowe, po uprzednim oznajmieniu 
przez PGNiG zamiaru wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę. 

W przypadku nie odebrania przez ZCh Police określonej w umowie minimalnej ilości paliwa gazowego, ZCh 
Police zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz PGNiG kary umownej w wysokości 75% ceny za paliwo gazowe 
w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalną ilością paliwa gazowego a ilością faktycznie odebraną. 

W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odnośnie bezspornych i wymagalnych wierzytelności 
wynikających z umowy, ZCh Police zobowiązało się dobrowolnie poddać egzekucji na rzecz PGNiG do kwoty 90 
mln zł. 

Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczenia paliwa gazowego dokonywane będzie według cen i stawek 
opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w taryfie oraz w umowie. 

Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi 394 mln zł netto.” 


