
 
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8,  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075450) 

 
Oferta publiczna do 42.867.293 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda oraz ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie do 42.867.293 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do 42.867.293 praw do akcji serii D do obrotu na 
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

ANEKS NR 2 
Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 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 2 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

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

Status postępowania przed Komisją Europejską w sprawie zgody na koncentrację 

W związku z toczącym się przed Komisją Europejską postępowaniem o wydanie zgody na dokonanie 
koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad ZA Puławy, w dniu 4 stycznia 2013 r. upłynął termin, o którym 
mowa w przyjętych przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji „Najlepszych praktykach w zakresie prowadzenia 
postępowań WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw” („Najlepsze Praktyki”). Do dnia 4 stycznia 2013 r. 
Komisja Europejska nie poinformowała Spółki o poważnych wątpliwościach dotyczących planowanej 
koncentracji. W związku z powyższym Spółka oczekuje, że zgoda na dokonanie koncentracji zostanie wydana do 
dnia 18 stycznia 2013 r. Należy jednak zaznaczyć, że Najlepsze Praktyki nie mają charakteru prawnie wiążącego.  

Ponieważ nie ma pewności, że decyzja Komisji Europejskiej zostanie wydana przed planowaną datą przydziału 
Akcji Oferowanych oraz zapisania na rachunku Spółki akcji ZA Puławy, tj. przed dniem 16 stycznia 2013 r., 
Zarząd rozważy podjęcie decyzji o przydziale akcji oraz nabyciu akcji ZA Puławy wnoszonych na pokrycie Akcji 
Oferowanych przed otrzymaniem decyzji Komisji Europejskiej na podstawie art. 7(2) Rozporządzenia 139/2004. 
Zgodnie z art. 7(2) Rozporządzenia 139/2004 Spółka może podjąć decyzję o nabyciu akcji ZA Puławy przed 
uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji. W takim przypadku, do czasu otrzymania 
zgody Komisji Europejskiej, Spółka nie będzie jednak mogła wykonywać prawa głosu z akcji ZA Puławy 
nabytych w wyniku przeprowadzenia Oferty, chyba że dla utrzymania pełnej wartości swojej inwestycji na 
podstawie odrębnej decyzji Komisji Europejskiej. W konsekwencji do czasu uzyskania zgody na koncentrację nie 
będzie możliwe przejęcie kontroli operacyjnej nad ZA Puławy, przy czym Spółka będzie cały czas uprawniona do 
wykonywania prawa głosu z 1.968.083 akcji ZA Puławy (reprezentujących 10,29% kapitału zakładowego) 
będących w posiadaniu Spółki w Dacie Prospektu. Decyzja w sprawie nabycia akcji ZA Puławy na podstawie art. 
7(2) Rozporządzenia 139/2004 podyktowana będzie przede wszystkim koniecznością szybkiego złożenia wniosku 
o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych. 

W związku z powyższym w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale „Cele emisji” – „Postępowanie w sprawie wydania zgody na koncentrację”, str. 47, 
wprowadza się następujące zmiany: 

Usuwa się ostatnie zdanie pierwszego akapitu: 

„Przejęcie kontroli nad ZA Puławy wymaga wydania przez odpowiednie organy zgody na dokonanie 
koncentracji. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Spółkę, zamierzona koncentracja wymaga uzyskania zgody 
organów antymonopolowych w pięciu Państwach Członkowskich. W takiej sytuacji możliwe jest przekazanie 
sprawy do Komisji Europejskiej, o ile właściwe organy ochrony konkurencji w zainteresowanych Państwach 
Członkowskich (w tym Prezes UOKiK) nie sprzeciwią się takiemu przekazaniu. W dniu 12 października 2012 r., 
po zakończeniu fazy prenotyfikacyjnej rozpoczętej w dniu 20 lipca 2012 r., Spółka wystąpiła do Komisji 
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Europejskiej z wnioskiem o przekazanie sprawy do Komisji Europejskiej. W dniu 12 listopada 2012 r. upłynął 
termin na zgłoszenie sprzeciwu przez właściwe organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich i sprawa 
została przekazana do Komisji Europejskiej. Po zakończeniu fazy prenotyfikacyjnej, w dniu 4 grudnia 2012 r. 
Spółka złożyła w Komisji Europejskiej wniosek o wydanie zgody na dokonanie koncentracji. W Dacie Prospektu 
Spółka oczekuje, że wydanie zgody Komisji Europejskiej na koncentrację nastąpi do dnia 18 stycznia 2013 r.” 

Dodaje się dwa nowe akapity, o następującej treści: 

„W dniu 4 stycznia 2013 r. upłynął termin, o którym mowa w przyjętych przez Dyrekcję Generalną ds. 
Konkurencji „Najlepszych praktykach w zakresie prowadzenia postępowań WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw”.  Dokument stanowi, że jeżeli Komisja Europejska uzna, że występują poważne wątpliwości 
dotyczące planowanej koncentracji, powinna umożliwić stronie dokonującej zgłoszenia udział w spotkaniu w 
terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zgody na dokonanie koncentracji, w celu 
przedstawienia propozycji stosownych warunków mających zapewnić, iż koncentracja jest zgodna ze wspólnym 
rynkiem. Do dnia 4 stycznia 2013 r. Komisja Europejska nie poinformowała Spółki o poważnych wątpliwościach 
dotyczących planowanej koncentracji. W związku z powyższym Spółka oczekuje, że zgoda na dokonanie 
koncentracji zostanie wydana do dnia 18 stycznia 2013 r. Należy jednak zaznaczyć, że „Najlepsze praktyki w 
zakresie prowadzenia postępowań WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw” nie mają charakteru prawnie 
wiążącego. 

Ponieważ nie ma pewności, że decyzja Komisji Europejskiej zostanie wydana przed planowaną datą przydziału 
Akcji Oferowanych oraz zapisania na rachunku Spółki akcji ZA Puławy, tj. przed dniem 16 stycznia 2013 r., 
Zarząd rozważy podjęcie decyzji o przydziale akcji oraz nabyciu akcji ZA Puławy wnoszonych na pokrycie Akcji 
Oferowanych przed otrzymaniem decyzji Komisji Europejskiej na podstawie art. 7(2) Rozporządzenia 139/2004. 
Zgodnie z art. 7(2) Rozporządzenia 139/2004 Spółka może podjąć decyzję o nabyciu akcji ZA Puławy przed 
uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji. W takim przypadku, do czasu otrzymania 
zgody Komisji Europejskiej, Spółka nie będzie jednak mogła wykonywać prawa głosu z akcji ZA Puławy 
nabytych w wyniku przeprowadzenia Oferty, chyba że dla utrzymania pełnej wartości swojej inwestycji na 
podstawie odrębnej decyzji Komisji Europejskiej. W konsekwencji do czasu uzyskania zgody na koncentrację nie 
będzie możliwe przejęcie kontroli operacyjnej nad ZA Puławy, przy czym Spółka będzie cały czas uprawniona do 
wykonywania prawa głosu z 1.968.083 akcji ZA Puławy (reprezentujących 10,29% kapitału zakładowego) 
będących w posiadaniu Spółki w Dacie Prospektu. Decyzja w sprawie nabycia akcji ZA Puławy na podstawie art. 
7(2) Rozporządzenia 139/2004 podyktowana będzie przede wszystkim koniecznością szybkiego złożenia wniosku 
o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych.” 

2. W rozdziale „Warunki Oferty” – „Przewidywany harmonogram Oferty oraz warunki rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane”, str. 234, wprowadza się następujące zmiany: 

W poniższym akapicie 

„Spółka zamierza rozpocząć przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane po: (i) uzyskaniu satysfakcjonującej 
Zgody na Dokonanie Koncentracji; oraz (ii) podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej 
oraz wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na Cenę Emisyjną zaproponowaną przez Zarząd, przy czym w 
przypadku niespełnienia się warunku określonego w pkt (i) Zarząd w uzgodnieniu z Współoferującymi może 
podjąć decyzję o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. W razie nie uzyskania Zgody na 
Dokonanie Koncentracji do planowanego dnia rozpoczęcia zapisów Spółka dopuszczę możliwość rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przed uzyskaniem satysfakcjonującej Zgody na Dokonanie 
Koncentracji. W tym przypadku rozliczenie Oferty nastąpi dopiero po uzyskaniu satysfakcjonującej Zgody na 
Dokonanie Koncentracji.”  

zmienia się ostatnie zdanie w sposób następujący: 

„[…] W takim przypadku Spółka rozważy rozliczenie Oferty i podjęcie decyzji o nabyciu akcji ZA Puławy w 
oparciu o art. 7(2) Rozporządzenia Rady 139/2004.” 

Informacja o publikacji komunikatu dotyczącego zamiaru zamiany akcji na stronie internetowej 
Ministerstwa Skarbu Państwa  

W dniu 10 stycznia 2013 r. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło na stronie internetowej komunikat, zgodnie z 
którym zamiarem Skarbu Państwa jest udział w Ofercie oraz wymiana 9.686.247 akcji Za Puławy 
(reprezentujących 50,67% kapitału zakładowego ZA Puławy) na Akcje Oferowane zgodnie z przyjętym Parytetem 
Wymiany.  

W związku z powyższym w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany: 
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3. W rozdziale „Cele emisji” – „Cel Oferty”, str. 46, dodaje się następujący akapit: 

„W dniu 10 stycznia 2013 r. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło na stronie internetowej komunikat, zgodnie z 
którym zamiarem Skarbu Państwa jest udział w Ofercie oraz wymiana 9.686.247 akcji Za Puławy 
(reprezentujących 50,67% kapitału zakładowego ZA Puławy) na Akcje Oferowane zgodnie z przyjętym Parytetem 
Wymiany.” 

4. W rozdziale „Znaczni akcjonariusze” – „Znaczni akcjonariusze”, str. 213, wprowadza się następujące 
zmiany: 

Ostatni akapit: 

„Za wyjątkiem Skarbu Państwa, który zapowiedział, że weźmie udział w Ofercie, na Datę Prospektu Spółka nie 
posiada informacji dotyczących zamiarów uczestnictwa w Ofercie akcjonariuszy wskazanych powyżej.” 

uzupełnia się poprzez dodanie na początku następującej informacji: 

„W dniu 10 stycznia 2013 r. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło na stronie internetowej komunikat, zgodnie z 
którym zamiarem Skarbu Państwa jest udział w Ofercie oraz wymiana 9.686.247 akcji Za Puławy 
(reprezentujących 50,67% kapitału zakładowego ZA Puławy) na Akcje Oferowane zgodnie z przyjętym Parytetem 
Wymiany.” 

Informacja o błędzie w treści Prospektu 

Spółka dokonała weryfikacji oczywistej omyłki. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale „Warunki 
Oferty” – „Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane”, str. 238, akapit 4, intencją Spółki jest, aby 
akcjonariusze ZA Puławy mogli w trakcie okresu przyjmowania zapisów składać dowolną liczbę zapisów. 

W związku z powyższym w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany: 

5. Na stronie tytułowej, trzeci akapit, usuwa się następujące zdanie: 

„Każdy akcjonariusz ZA Puławy może złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane.” 


