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AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiace ósmego roku (26-06-2008) w sali
konferencyjnej Malopolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Tarnowie przy Alei Solidarnosci 59, notariusz mgr Pawel Studzinski prowadzacy Kancelarie Notarialna w Tarnowie przy ulicy
Konarskiego nr 9 sporzadzil protokól Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych Spólki Akcyjnej z siedziba w Tarnowie - Moscicach przy ulicy
Kwiatkowskiego nr 8, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Sródmiescia XII Wydzial Gospodarczy KRS pod nr 0000075450.
PROTOKÓL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

Do punktu l, 2, 3, 4, 5 porzadku obrad
§ l. Walne Zgromadzenie otworzyl Pan JerL)' Marciniak Prezes Zarzadu Zakladów
i\zotowych w TarnO\\~eMoscicach SA osobiscie znany notariuszowi, k1órystwierdzil, ze na
dzien dzisiejszy o godzinie 12 zostalo zwolane poprzez ogloszenie w MSiG nr 108/2008
(2957) poz. 7436 z dnia 04 czerwca 2008 roklI, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Zakladów Azotowych Spólki Akcyjnej z siedziba w Tarnowie - Moscicach:
jednoglosnie dokonano wyboru Przewodniczacej w osobie Pani Joanny Kielkiewicz,
zamieszkalej w Bf\\~no\\~e, przy ulicy 11 Listopada 3 m.8, legitymujacej sie dowodem
osobistym serii: AAE780869, reprezentujacej akcjonariusza Nafte Polska S.A. k1óra
przedsta\\~la porzadek obrad, poinformowala o sposobie zwolania Walnego Zgromadzenia,
zarzadzila sporzadzenie listy obecnosci, z k1órej wynika, ze na Zgromadzeniu
reprezentowanych jest 20.559.600 akcji na 24.000000 wszystkich akcji i poinformowala, ze
Zgromadzenie jest wazne i zdolne do podjecia waznych uchwal przewidzianych w porzadku
obrad, oraz ze nik1z obecnych nie wniósl sprzeciwu ani co do odbycia sie Zgromadzenia, ani
co do przedmiotu porzadku obrad, k1óryprzedsta\\ila, a to:
I. Otwarcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------m

_

2. Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia oraz sporzadzenie listy obecnosci.------------3. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Zgromadzenia i jego zdolnosci
podejmo\vania uch\val.----------------------------------------------------------------------4. Po\\'olanie Komisji Skrotac}jnej.

m

m

m

m

do

_

2

5. Przyjecie porzadku obrad.

m

m

------

6. Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spólki za okres
od O1 stycznia 2007 roku do 3 l grudnia 2007 roku oraz sprawozdania z dzialalnosci
Spólki za okres od OI stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
m __m __
7. Podjecie uchwaly w spra\vie podzialu zysku netto za okres od 01 stycznia 2007 roku
do 3 I grudnia 2007 roku.
u

----------

8. Podjecie uchwaly \\' sprawie podzialu niepodzielonego zysku z lat ubieglych
powstalego w wyniku zmian 7~ad rachunkowosci (przejscia na MSR).-----------m---9. Podjecie uchwal w spra\\>le udzielenia czlonkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiazków statutowych za okres od O1 stycznia 2007 rok."U
do 31 grudnia
2007 rok.lI.---------------------------------------------------------------10. Podjecie uchwal w sprawie udzielenia czlonkom Zarzadu Spólki absolutorium z
\\ykonania obowiazków statutowych za okres od O1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2007 ro k.1I. ------------------------------------------------------------------------------11. Podjecie uchwaly w spra\\le uchylenia uchwaly nr l NWZ Spólki ZAT SA z dnia 17
grudnia 2004 roku.----------------------------------------------------------------12. Informacje bie7..acedla akcjonariuszy. m

m

m

mmm

I3. Zamkniecie obrad.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Przewodniczaca Walnego Zgromadzenia poddala pod glosowanie nastepujace
uch\valv:----------------------------------------------------------------------------------------
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UCHW ALA NR l
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

\.
;-~:~

\

~ ~

-~~.,.

w sprawie: powolania Komisji Skrutacyjnej ------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoluje Komisje Skrutac)jna w skladzie Pan Anny Dura i
Joanny Winczura. ----------------------------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosow'aniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za.
m
m
UCHWALA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

L

Il-

w sprawie: przyjecie pOI-zadkuobrad----------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie pr~:jmuje porzadek obrad.-m----------------------mm-------Przewodniczaca st\'.ierd7jla., ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu ja\\l1ym.
jednoglosnie, przy 20 559 600 glosach oddanych za.----------m------------------------------

Do punktu 6 pot-zadkuobrad
UCHWALA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowychw Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008
w

sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania fmansowego Spólki za okres od 01 stycznia
2007 roku do 31 grudnia 2007 roku------·---------------

§1
Dzialajac na podstawie art. 393 pk1. I, art. 395 § 2 ph I Kodeksu spólek handlowych
oraz § 51 pkt. I, pkt. 26 w zw. z § 33 ust. I pk1. 6 i pk1. 8 Statutu Spólki po rozpatrzeniu
sprawozdania finansowego za okres od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, oraz
rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie Moscicach
SA z oceny sprawozdania finansowego Spólki Zaklady Azotowe w Tarnowie - Moscicach
,. ",' SA za okre~ od OI stycznia 20?7 roku do 31 grudnia 2007 rokIl, Zwyczajne Walne
" ..•.• "
ZatwIerdza SIesprawozdarue finansowe Spolkl za 2007 rok. obeJmuJace:----------------..il.,~.~.
~...:.
'I Wprowad'd
zerue o sprawo zd'fi
arua mansowego,------------------------------------,.1,-~
s~ .~omadzen~e uchw.ala.co nastep~Je:--------------_:--~---------------~----.-----m _
Bilans. sporzadzo~y na dzien 31 grudnia 2007 roku, który po stronie ak1ywów i
pasyWOW
wykazUje sume 1.222.484 tys. zl,m-----------------------------------------------~'c..
-

_u

.

~;~~l;
h

• " 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2007 rokll wykazujacy zysk netto w k'wocie 54.359 tys. zl.,-----------------------4. Rachunek przeplywów pienieznych za rok obrotowy od Ol stycznia 2007 roku do 31
grudnia 2007 roku wykazujacy sume srodków pienieznych na koniec roku obrotowego
2007 w kwocie 35.063 tys. zl., co omacza zmniejszenie stanu srodków pienieznych
do stanu na dzien 31 grudnia 2006 roku z
netto o kwote 264 tys. zl w StoSun.l...ll
uwzglednieniem zmiany stanu z tytulu róznic Imrsowych,-------------------------5.

!

Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od Ol stycmia 2007 roku do
31 grudnia 2007 rokll wykazujace stan kapitalu wlasnego na dzien 31 grudnia 2007
roku w kwocie 818.848 tys. zl., co stanowi wzrost kapitalu wlasnego o kwote 57.257
tys. zl \\' stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2006 roku, tj. 07,5 %,---------------------

6. Informacje dodatkowe w postaci not objasniajacych do bilansu i rachun.l...llzysków i
start wraz z czescia opisowa. ----------------------------------------------------
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§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.---------------------------------------------Przewodniczaca
stwierdzila., ze uchwala zostala
jednoglosnie, przy 20 559 600 glosach oddanych za.

UCHWALA

po \V7jeta w glosowaniu
mm
m

mn
ja\\1lym.
mnm __

NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za rok
obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

Dzialajac na podstawie art. 393 pk.1. J, art. 395 § 2 pk.1. J Kodeksu spólek handlowych
§ 51 pk.1. l i pk.1.26 w zw. z § 33 ust. l ph 6 i ph 8 Statutu Spólki po rozpatrzeniu
oraz
sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci SpóJki za 2007 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania
Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarno\\~e Moscicach SA z oceny sprawozdania z
dzialalnosci Spólki za 2007 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala., co nastepuje:-----

§l
Zat\\~erdza sie sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci
stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 rok"\!.
m

Spólki za rok obrotowy od Ol
n
v

§2
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Uchwala wchodzi w z\'cie z dniem podjecia.-----m--------------------------------m---mnm---
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Przewodniczaca
st\~erdzila.,
ze uchwala zostala
jednoglosnie, przy 20 559 600 glosach oddanych za.
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powzieta

w

glosowaniu

jawnym,
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Do punktu 7 porzadku obrad
UCHW ALA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008
w sprawie:

podzialu zysku za 2007 rok------------------------------------

Dzialajac na
J, § 51 pkt. 3 i pkt.
Rady Nadzorczej w
Walne Zgromadzeni

podstawie art. 395 § 2 pk.12 Kodeksu spólek handlowych oraz § 58 pk.1.
26 w zw. z § 33 ust. 1 ph 7 i ph 8 Statutu Spólki po rozpatrzeniu opinii
sprawie proponowanego przez Zarzad Spólki podzialu Zysku, Zwyczajne
e postanawia:
m
m
n
--------§

l
L

5

Przemaczyc wypracowany zysk netto za rok 2007 w lacznej kwocie 54.359.265,49
w calosci na kapital zapasowy.-----------------------------------------------------n

7J

n

_

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

m

_

Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu jawnym,
jednoglosnie, przy 20 559 600 glosach oddanych za.---------------------------------------__
Do punktu 8 porzadku obl"ad
UCHW ALA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008
w sprawie:

podzialu niepodzielonego zysku z lat ubieglych powstalego w wyniku
zmian zasad rachunkowosci.-----------------------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pl.'! 2 Kodeksu spólek handlowych oraz § 58 pk.'!.
l pl.'!. 7 i pk.'!.8 Statutu Spólki po rozpatrzeniu opinii
Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarzad Spólki podzialu niepodzielonego
wyniku z lat ubieglych powstalego w wynil.-uzmian zasad rachunkowosci, Zwyczajne Walne

I, § 51 pkt. 3 i pk.-t.26 w zw. z § 33 ust.

~;~madzeni
v
;'.
--

.r'"

'...!,.""':

J

~.~~';:

v· •.••

e postanawia:----------------------------------------------------------------------------

__

'\

§1

,\

\

~~
~,\t{SPOJ;i:;(lanlasprawozdarua
t,!Jzeznac7.YC niepodzielony
Fmansowego
wynik z lat
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sposobu
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. :;j~ac~iUrlN
owosci w kwocie 488.132 tysiace zl. w calosci na kapital rezerwowv.---------------------

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniempodjecia.----------------------------------------------

-

Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu jawnym,
jednoglosnie, przy 20 559 600 glosach oddanych za.------------------------------------------------Do punktu 9 porzadku obrad
UCHWALA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

/
,.

/
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w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Markowi DracTatoniowi absolutonum z wykonania obowiazków za okres od 01 stycznia
2007 do 31 grudnia 2007 roku.---------------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 p\-.13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 p\-.12
i pkt. 26 w zw. z § 33 ust. 1 P\-.1. 2l Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nastepuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§1
Udziela sie CzIonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Markowi Drac- Tatoniowi
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od Ol stycmia 2007 do 3l grudnia 2007
roku. ---------------------------------------------------------------------------------------§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. --------------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za. ----------------------------------------------------------

UCHW ALA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonanuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

~

,rv /'
/ '" ~fI ,~'1'
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u _ \ 2,ffJ

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Jaroslawowi Wronie\" ,\/'1
absolutonum z wykonania obowiazków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 \~ ,' ....
grudnia 2007 roku.-----·---·-----------------------------'-::......;

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 p\-.13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pl1 2
i pkt. 26 w zw. z § 33 usl. l pl1. 2l Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nastepuje:----------------------------------------------------------------------------------------------

§1
Udziela sie Czlonkowi
Rady Nadzorczej
Spólki Panu Jaroslawowi
Wronie
absolutorium z ",ykonania obowiazków za okres od Ol stycznia 2007 do 3 l grudnia 2007
ro ku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. -----------------------------------------------------

l
\(

7

Przew'odniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za.
m

-

UCH\V ALA NR 9

ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Akcjonaduszy
Zakladów Azotowychw Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008
w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Janowi Waisowi
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od Ol stycznia 2007 do 31
grudnia 2007 roku.--------------------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pk.13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pk.12
i pk.1. 26 w zw. z § 33 ust. 1 pk.1. 21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od O1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nas tep uje:-------------------- ----------------------- --------- ----- ---------------------------------- ----§

l

Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Janowi Waisowi absolutorium z
wykonania obo\\~azków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.----------------,.,S.'; !f

/
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§2
'~i;\:\ch' ala wchodzi w zycie z dniem podjecia.-------------------------------------------------------i.'" 'W)
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UCHWALA NR 10

ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowychw Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008
w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Pani Irenie Baranek
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od Ol stycznia 2007 do 20
lutego 2007 roku.--------·---·-----------------

Dzialajac na podsta\\~e art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pk.12
i pk.1. 26 w zw. z § 33 ust. 1 pk.1. 21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nastep uje: ----------------------------------------------------------------------------------------------

I

§l

8

Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Pani Irenie Baranek absolutorium z
\\rykonania obowiazków za okres od Ol stycznia 2007 do 20 lutego 2007 roku.----------------§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia-

m

m

mm

_

Przewodniczaca stwierdzila, ze uchw'ala zostala pO\vzietaw glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za.
m

-----

UCHW ALA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w spl'awie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej
Spólki Pani Magdalenie
Grabarczyk absolutorium z wykonania obowiazków za okl"es od Ol
stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 roku, ----------------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pk.12
i pk.1. 26 w zw. z § 33 ust. l pk.1. 21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku ZV\I)'czajneWalne Zgromadzenie uchwala
co nastepuje:------------ -------------------- ------------------------ -------------------------------- -------

l!

1'4
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§I
Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Pani Magdalenie Grabarczyk
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od Ol stycznia 2007 do 04 czerwca 2007
roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia----------------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
_m
przy 20 559 600 glosach oddanychza.m-------------------------------m---------m--------UCHWALA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

L

9

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Bogdanowi
Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiazków za okr'CSod Ol stycznia
2007 do 04 czerwca 2007 roku.------------------------------

Dzialajac na podsta\\ie art. 395 § 2 pJ...13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pkt 2
i pkt. 26 w zw. z § 33 ust. l pkt. 21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nast epuje:----------------- -------- ---- -------- --- ---------------- ----- ------------ ---------------- ----§

l

Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej
Spólki Panu Bogdano\\'i Gurgulowi
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od 01 stycznia 2007 do 04 czerwca 2007
roku"----------------------------------------------~------------------------------------------------------§2
Uchw"ala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

m

m

_

Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta \v glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
m
_
przy 20 559 600 glosach oddanych za. __m

UCHW ALA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Czeslawowi
Laczakowi absolutorium z wykonania obowiazków za okr-es od Ol stycznia
2007 do 31 grudnia 2007 roku.-------·------·----------------Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pJ...13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pJ...12
i pkt. 26 w zw. z § 33 usL l pJ...1.21 Statutu Spólki po rozpatrLeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od O1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nast ep uje:---------------- ------------------------ ----- ------------ ----------------- ------ ------ ----------

§l
Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Czeslawowi Laczakowi
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od Ol stycmia 2007 do 31 grudnia 2007
roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.--------------------------------------------------

10

Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajn)m, jednoglosnie,
Prz"_ 20 559 600 bolosach oddan"ch
za.-----------------------------------------------------------_
UCHWALA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Krzysztofowi
Pienkowskiemu absolutorium z wykonania obowiazków za okres od 01
stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 roku.--------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pk1 3 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pk.12
i pkt. 26 w zw. z § 33 ust. I P\...1.21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nastepuje:-------------------------------------------------------------------------------------------

§1
Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Panu Krzysztofowi Pienkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od Ol stycznia 2007 do 04 czerwca 2007
roku.------------------------------------------------------------------------------------------------§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.-----------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila. ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za.-----------------------------------------------------------------UCHW ALA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Pani Malgorzacie Poswiacie
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od 01 stycznia 2007 do 31
grudnia 2007 roku.------------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 p\...13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pkt 2
i pk.1. 26 w zw. z § 33 ust. I pkt. 21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nastepuje:------------------------------------------------------------------------------------

L

II
§1
Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Pani Malgorzacie
Poswiacie
absolutorium z \vykonania obowiazków za okres od Ol stycznia 2007 do 31 grudnia 2007
roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podjecia.mm--------------------m---m----------------------

Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
pr0' 20 559 600 glosach oddanych za.
m

m

m

mm

__ mm

UCHWALA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spólki Pani Katarzynie Walega
absolutorium z wykonania obowiazków za okres od 31 lipca 2007 do 31
grudnia 2007 roku.-----------------------------------------

Dzialajac na podsta\\~e art. 395 § 2 pl1 3 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pkt 2
i pl1. 26 w zw. z § 33 ust. I pl1. 21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od Ol stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
nastep uje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

~

§l

~~-.
-:::....~<
•) \>I

_l

~.';7
/.~~._~
Ud~elaobo\\lazkow
sie .Czl~nko\\;
Rady odNadz~rczej
Spólki
Ka~zynie
absolutorium
h"vlY 'onanIa
za okres
31 lIpca 2007
do Pani
31 grudma
2007 Walega
rolll.------------------

.r.

/.y

~

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

m

mm

Przewodniczaca st\~erdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za.
m-----

UCHWALA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

/

/

udzielenia Czlonkowi Rady Nadzor·czej Spólki Pani Ewie Lis absolutorium
z wykonania obowiazków za okres od 1 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007
roku.----------------------------------------
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Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pJ...13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pJ...12
i pJ...1.26 w zw. z § 33 ust. I pJ...1.21 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania z
dzialalnosci Rady Nadzorczej Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA w okresie
od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala
co nast ep uje:--- ----------- --------- -------- --------- -- ------------ ------------ ----- ---- ------- _-- _----- - _

§l
Udziela sie Czlonko\\~ Rady Nadzorczej Spólki Pani Ewie Lis absolutorium
wykonania obo\~azków za okres od 1 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007 roku. __mm

z
u

§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. __

m

_

Przewodniczaca st\\~erdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za.
m

m

m

_

Do punktu 10 porzadku obrad
UCHWALA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarzadu Zakladów Azotowych w Tarnowie Moscicach SA Panu Jaroslawowi Wicie absolutorium z wykonania
obowiazków statutowych za okres od Ol stycznia 2007 do 31 grudnia 2007
roku.-·----------------------·---------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pl't 3 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pJ...1.
2 Statutu Spólki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastepuje:-----m-----------------

§l
Udziela sie Prezeso~
Zarzadu Spólki Panu Jaroslawo~
Wicie absolutorium z
wykonania obo~azków statutowych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.-§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.-------------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajn}m, jednoglosnie,
m
------przy 20 559 600 glosach oddanych za. m

UCHWALA NR 19

L

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonanuszy
Zakladów Azotowych w Tamowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Zarzadu Zakladów Azotowych w Tarnowie Moscicach SA Panu Miroslawowi Grzybowi absolutonum z wykonania
obowiazków statutowych za okres od 01 st)'cznia 2007 do 25 stycznia 2007

roku.--------------------------------------

Dzialajac na podsta\,ie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pkt.
2 Statutu Spólki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastepuje:---m----------mmm

§l
Udziela sie Czlonkowi Zarzadu Spólki Panu Miroslawowi Grzybowi absolutorium z
wykonania obo\\~azków statutowych za okres od Ol stycznia 2007 do 25 stycznia 2007 rol-.-u.
§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

m

Przewodniczaca st\\~erdzila, ze uchwala zostala powzieta w gloso\'v'aniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559600 glosach oddanych za.
m_m

m

m

__ mm

UCHW ALA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonanuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Zarzadu Zakladów Azotowych w Tarnowie Moscicach SA Panu Markowi Gróbarczykowi absolutorium z wykonania
obowiazków statutowych za okres od 25 stycznia 2007 do 13 sierpnia 2007
roku.------------------------------------------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pl-.13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 pkt.
2 Statutu Spólki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastepuje:----------------------

§l
Udziela sie Czlonkowi Zarzadu Spólki Panu Markowi Gróbarczyko\vi absolutorium z
wykonania obowiazków statutowych za okres od 25 stycznia 2007 do 13 sierpnia 2007 roku.

/
,"

/

§2
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Uchwal a wchodzi \\' zycie z dniem podjecia. --------------------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za. -------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Zarzadu Zakladów Azotowych w Tarnowie Moscicach SA Pani Irenie Baranek
absolutorium
z wykonania
obowiazków statutowych za okres od 1 stycznia 2007 do 14 lutego 2007
roku i od 20 lutego 2007 do 31 grudnia 2007 roku.--------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 p\...13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 P \...1.
2 Statutu Spólki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastepuje:----------------------

§1
Udziela sie Czlonkowi Zarzadu Spólki Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania
obowiazków Sta1utowych za okresy od l stycznia 2007 do 14 lutego 2007 roku i od 20 lutego
2007 do 31 grudnia 2007 roku. -------------------------------------------------------------§2
Uchwala wchod7j w zycie z dniem podjecia.------------------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za. ----------------------------------------------------------

UCHW ALA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie:

udzielenia Czlonkowi Zarzadu Zakladów Azotowych w Tarnowie Moscicach SA Panu Witoldowi Szczypinskiemu absolutorium z wykonania
obowiazków statutowych za okres od 29 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007
roku.---------------------------------------

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 p\...13 Kodeksu spólek handlowych oraz § 51 P\...1.
2 Statutu Spólki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastepuje:-----------------------§

1

l/
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Udziela sie Czlonkowi Zarzadu Spólki Panu Witoldo,,; Szczypinskiemu absolutorium
z wykonania obowiazków statutowych za okres od 29 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.
§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.--------------------------------------------Przewodniczaca stwierdzila, ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu tajnym, jednoglosnie,
przy 20 559 600 glosach oddanych za.----------------------------------------------------------Do punktu 11 porzadku obrad
UCHWALA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladów Azotowych w Tarnowie - Moscicach SA
z dnia 26 czerwca 2008
w sprawie:

uchylenia Uchwaly nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki
Zaklady Azotowe w Tarnowie - Moscicach SA z dnia 17 grudnia 2004
I'oku w sprawie l-ealizacji przez Zarzad Zakladów Azotowych w Tarnowie
- Moscicach SA zalozen wynikajacych z "Rekomendacji sciezki realizacji
Strategii restrukturyzacji
i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy
Chemicznej ".----------.------------------

§1
- ~
~~te~'e

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------Uchylic Uch""ale nr l Nadz"yczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki Zaklady
w Tan:l0wie- Moscicach SA z dni~ l 7 grud~i~ 2004 roku w spra~vierea!iz~cji przez

Z~Q:\Zakladow
Azotowych
TarnowIe
- Mosclcachi prywatyzacji
SA zalozen Sektora
wymkaJacych
.,,;RekóW'endacjisciezki
realizacji wStrategii
restrukturyzacji
Wielkiejz

/~
S~1·

§2
. ~ ~z Chemicznej". ------------------------------------------------------------------, "Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.----------------------------------------------------------

Przewodniczaca stwierdzila., ze uchwala zostala powzieta w glosowaniu jawnym,
jednoglosnie, przy 20 559 600 glosach oddanych za.------------------------------------------Do punktu 12 porzadku obrad ..
§ 4. Podano, ze Pan Prezes Zarzadu Jerzy Marciniak poinfonnowal o korespondencji
kierowanej do Akcjonariuszy Nafty Polskiej i Skarbu Panstwa pomiedzy Zgromadzeniami i o
w)'nikach finansowych Spólki za pierwsze piec miesiecy tego roku, I..1óreprzekraczaja
zadania planowane.
§ 5. W zwiazku z wyczerpaniem porzadl-.u. obrad Pani Przewodniczaca zamknela Walne
Zgro madzenie.------------------------------------------------------------------------

§ 6. Do protokolu zostala dolaczona lista obecnosci.

mm

m

§ 7. Koszty tego a"-1Uponiesie Spólka -----------------------------------------------§ 8. Wypisy tego allu wolno wydawac Spólce w dowolnej ilosci.-------------------

./

_
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§ 9. Pobrano t)'tulem: ---------------------

_

taksy notarialnej wedlug §§ 10,1 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12
kwietnia 1991 r.( Dz. U. Nr 33, poz. 146 z póznozmianami) k.'wote1.000 zl,
_
_
22% podatku VAT wedlug art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. k.'wote220 zl.
Lacznie pobrano l-wote 1.220 zl (jeden tysiac dwiescie dwadziescia zlotych).------------------Ak.iten zostal odczytany, przyjety i podpisany. -------------n

Na oryginale aktu wlasciwe podpisy
stawajacych i notariusza
KANCELARIA NOTARIALNA w Tarnowie
Pawel Studzinski - notariusz
Repertorium A numer:
Wypis - Odpis ten wydano
Pobrano tytulem taksy notarialnej ~edlUgA j.;2 rozp. Min. Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwca
2004 roku ( Dz. U nr 148, poz. 1564 ) kwote - ft:tL zl i 22% podatku VAI,pa podstawie art. 41

II

dnia 2,4.AOku
f? czerwca
2008
ustawy z Tarnów,
dnia
marca
o podatku
odroku.
towarów i uslug kwot~zl

NOTARIUSZ

,----..
Imgr
Pawel Studzi1iski

_

