OG OSZENIE ZARZ DU PETROLINVEST SPÓ KA AKCYJNA O ZWO ANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarz d PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib w Gdyni („Spó ka”), dzia aj c na podstawie art. 398,
art. 399 § 1 w zwi zku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spó ek handlowych („KSH”), zwo uje na dzie 9 maja
2011 roku na godzin 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki („Zgromadzenie”), które odb dzie
si w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII pi trze.

Porz dek obrad:
1.

Otwarcie Zgromadzenia.

2.

Sporz dzenie listy obecno ci, stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Zgromadzenia i jego zdolno ci
do podejmowania uchwa .

3.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.

Podj cie uchwa y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwy szenia
kapita u zak adowego Spó ki, wy czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki
oraz zmiany statutu Spó ki

5.

Zamkni cie Zgromadzenia.

Projektowane zmiany statutu Spó ki
Zarz d Spó ki podaje do wiadomo ci projektowane zmiany w tre ci statutu Spó ki. Jednocze nie,
pozostawiaj c akcjonariuszom decyzj odno nie dok adnej wysoko ci warunkowego podwy szeniu kapita u
zak adowego Spó ki, Zarz d rekomenduje, aby wysoko warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego
Spó ki mie ci a si w granicach pomi dzy 200.000.000 a 300.000.000 z otych. Przedstawione poni ej
propozycje projektowanych zmian statutu Spó ki odnosz si do rekomendowanego przez Zarz d Spó ki
przedzia u warunkowego, podczas gdy podejmowana przez Zgromadzenie uchwa a odnosi si b dzie do
ci le oznaczonej wysoko ci warunkowego podwy szenia, ustalonej przez akcjonariuszy na Zgromadzeniu.

Projektowana zmiana brzmienia §8a Statutu Spó ki
Dotychczasowe brzmienie §8a Statutu Spó ki:
„§ 8a
1.

Warunkowy kapita zak adowy Spó ki wynosi nie wi cej ni 209.942.850 z (s ownie: dwie cie
dziewi milionów dziewi set czterdzie ci dwa tysi ce osiemset pi dziesi t z otych) i dzieli si na
nie wi cej ni :
(a)

264.285 (dwie cie sze dziesi t cztery tysi ce dwie cie osiemdziesi t pi ) akcji zwyk ych
na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;

(b)

1.300.000 (milion trzysta tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii O o warto ci
nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;

(c)

430.000 (czterysta trzydzie ci tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii P o warto ci
nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da; oraz

(d)

19.000.000 (dziewi tna cie milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci
nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da.

2.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii E b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii E mo e by wykonane do dnia 30
kwietnia 2011 roku.

3.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku.
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Uprawnionymi do obj cia akcji serii O b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii O mo e by wykonane do dnia
30 kwietnia 2013 roku.
4.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii P b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii P mo e by wykonane do dnia
30 kwietnia 2013 roku.

5.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 30 pa dziernika 2010 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii B b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii B mo e by wykonane do dnia 31
pa dziernika 2015 roku.

Proponowane brzmienie §8a statutu Spó ki:
„§ 8a
1.

Warunkowy kapita zak adowy Spó ki wynosi nie wi cej ni [219.942.850 – 319.942.850] z
(s ownie: [dwie cie dziewi tna cie milionów dziewi set czterdzie ci dwa tysi ce osiemset
pi dziesi t z otych - trzysta dziewi tna cie milionów dziewi set czterdzie ci dwa tysi ce osiemset
pi dziesi t z otych]) i dzieli si na nie wi cej ni :
(a)

264.285 (dwie cie sze dziesi t cztery tysi ce dwie cie osiemdziesi t pi ) akcji zwyk ych
na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;

(b)

1.300.000 (milion trzysta tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii O o warto ci
nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;

(c)

430.000 (czterysta trzydzie ci tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii P o warto ci
nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;

(d)

[20.000.000 - 30.000.000] ([dwadzie cia milionów – trzydzie ci milionów]) akcji zwyk ych
na okaziciela serii C o warto ci nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da.

2.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii E b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii E mo e by wykonane do dnia 30
kwietnia 2011 roku.

3.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii O b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii O mo e by wykonane do dnia
30 kwietnia 2013 roku.

4.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii P b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii P mo e by wykonane do dnia
30 kwietnia 2013 roku.

5.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [2] z dnia 9 maja 2011 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii C b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii C mo e by wykonane do dnia 31 marca
2016 roku.”
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Informacja dla akcjonariuszy
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu
Zarz d Spó ki informuje, e prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu maj , stosownie do art. 4061 Kodeksu
spó ek handlowych, wy cznie osoby b ce akcjonariuszami Spó ki na szesna cie dni przed dat
Zgromadzenia, tj. w dniu 23 kwietnia 2011 r. (dzie rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej
„Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, e przedstawi podmiotowi prowadz cemu ich rachunek papierów
warto ciowych danie wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w
okresie od og oszenia o zwo aniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do
dnia 25 kwietnia 2011 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w Zgromadzeniu zostanie sporz dzona na podstawie wykazu
udost pnionego przez podmiot prowadz cy depozyt papierów warto ciowych (Krajowy Depozyt Papierów
Warto ciowych S.A.) i wy ona w siedzibie Spó ki przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do
16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 4 maja 2011 r. – 6 maja 2011 r.
Akcjonariusz Spó ki mo e da przys ania mu listy akcjonariuszy nieodp atnie poczt elektroniczn ,
podaj c adres, na który lista powinna by wys ana. Akcjonariusz mo e zg osi powy sze danie za
po rednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotycz ce Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapita u zak adowego Spó ki s
uprawnieni do:
(i)

dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Zgromadzenia; danie takie powinno
zosta zg oszone Zarz dowi Spó ki nie pó niej ni na dwadzie cia jeden dni przed terminem
Zgromadzenia, tj. do dnia 18 kwietnia 2011 r.; danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt
uchwa y dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad; danie mo e zosta z one za
po rednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl;

(ii)

zg aszania Spó ce przed terminem Zgromadzenia na pi mie lub za po rednictwem poczty
elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl projektów uchwa dotycz cych spraw
wprowadzonych do porz dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do
porz dku obrad.

Ka dy z akcjonariuszy Spó ki mo e podczas Zgromadzenia zg asza projekty uchwa dotycz ce spraw
wprowadzonych do porz dku obrad.
Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa g osu
Akcjonariusz b cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo g osu
osobi cie lub przez pe nomocnika. Akcjonariusz inny ni osoba fizyczna mo e uczestniczy w
Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo g osu przez osob uprawnion do sk adania o wiadcze woli w jego
imieniu lub przez pe nomocnika. Pe nomocnictwo powinno by sporz dzone w formie pisemnej lub
udzielone w postaci elektronicznej. Pe nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego
certyfikatu. O udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spó
za
po rednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj cego pe nomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu
pe nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera (jako za cznik):
(i)

w przypadku akcjonariusza b cego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu lub
innego urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - kopi odpisu z w ciwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe nomocnictw).

W przypadku w tpliwo ci co do prawdziwo ci kopii wy ej wymienionych dokumentów, Zarz d Spó ki
zastrzega sobie prawo do dania od pe nomocnika okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:
(i)

w przypadku akcjonariusza b cego osob fizyczn - kopii potwierdzonej za zgodno z
orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z
orygina em kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci
akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - orygina u lub kopii potwierdzonej za
zgodno z orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za

3

zgodno z orygina em odpisu z w ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego
upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na
Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe nomocnictw).
W celu identyfikacji pe nomocnika, Zarz d Spó ki zastrzega sobie prawo do
okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:

dania od pe nomocnika

(i)

w przypadku pe nomocnika b cego osob fizyczn - dowodu osobistego, paszportu lub innego
urz dowego dokumentu to samo ci pe nomocnika; albo

(ii)

w przypadku pe nomocnika innego ni osoba fizyczna - orygina u lub kopii potwierdzonej za
zgodno z orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodno z orygina em odpisu z w ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego
upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pe nomocnika na
Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub
innego urz dowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do
reprezentowania pe nomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalaj ce na wykonywanie prawa g osu przez
pe nomocnika s udost pnione na stronie internetowej Spó ki www.petrolinvest.pl. Spó ka nie nak ada
obowi zku udzielania pe nomocnictwa na powy szym formularzu.
Jednocze nie Zarz d Spó ki informuje, i w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pe nomocnictwa wraz
z instrukcj do g osowania, Spó ka nie b dzie weryfikowa a czy pe nomocnicy wykonuj prawo g osu
zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwi zku z powy szym, Zarz d Spó ki
informuje, i instrukcja do g osowania powinna by przekazana jedynie pe nomocnikowi.
Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania si w trakcie
Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa g osu przy wykorzystaniu rodków komunikacji
elektronicznej.
Spó ka nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa g osu drog korespondencyjn .
Materia y dotycz ce Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu mo e uzyska pe ny tekst dokumentacji, która ma by
przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwa lub, je eli nie przewiduje si podejmowania uchwa ,
uwagi Zarz du lub Rady Nadzorczej Spó ki, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad
Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Zgromadzenia
na stronie internetowej Spó ki www.petrolinvest.pl oraz w siedzibie Spó ki przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni,
w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.
Rejestracja obecno ci na Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie karty
do g osowania bezpo rednio przed sal obrad na pó godziny przed rozpocz ciem obrad Zgromadzenia.
Pozosta e informacje
Informacje dotycz ce Zgromadzenia b

udost pniane na stronie internetowej Spó ki www.petrolinvest.pl.

Jednocze nie Zarz d Spó ki informuje, e w sprawach nie obj tych niniejszym og oszeniem stosuje si
przepisy Kodeksu spó ek handlowych oraz statutu Spó ki i w zwi zku z tym prosi akcjonariuszy Spó ki o
zapoznanie si z powy szymi regulacjami.
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Projekty uchwa Zgromadzenia

Do punktu 3 porz dku obrad:
Uchwa a nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna
z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z siedzib
podejmuje Uchwa o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie [ ].

2.

Uchwa a wchodzi w ycie z chwil podj cia.

w Gdyni (,,Spó ka”)

Do punktu 4 porz dku obrad:

Uchwa a nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna
z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego
Spó ki, wy czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki oraz zmiany statutu Spó ki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z siedzib w Gdyni („Spó ka”) postanawia:
§1
1.

Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spó ek handlowych („KSH”) uchwala si emisj do [20.000.000
- 30.000.000] ([dwadzie cia milionów - trzydzie ci milionów]) warrantów subskrypcyjnych
(„Warranty Subskrypcyjne”), które mog by wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na
okaziciela lub imiennych.

2.

Warranty Subskrypcyjne zostan wyemitowane w formie dokumentu i mog by wydawane w
odcinkach zbiorowych lub mog nie posiada formy dokumentu (forma zdematerializowana).

3.

Warranty Subskrypcyjne zostan wydane nieodp atnie lub odp atnie.

4.

Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia b dzie do obj cia jednej (1) Akcji Serii C (zgodnie z
definicj poni ej).

5.

Prawa do obj cia Akcji Serii C wynikaj ce z Warrantów Subskrypcyjnych b
mog y by
zrealizowane nie pó niej ni do dnia 31 marca 2016 r. Upowa nia si Zarz d do wydawania
Warrantów Subskrypcyjnych uprawniaj cych do obj cia Akcji Serii C w terminie krótszym ni
maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 5 Uchwa y.

6.

Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do obj cia Akcji Serii C nie zosta o zrealizowane w
terminie okre lonym w § 1 ust. 5, wygasaj .

7.

Warranty Subskrypcyjne wydane w formie warrantów imiennych zostan zaoferowane do obj cia w
drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarz d Spó ki, z zastrze eniem, e podmiotów
tych b dzie mniej ni sto (100). Warranty Subskrypcyjne wydane w formie na okaziciela i nie
posiadaj ce formy dokumentu mog by oferowane w ramach oferty publicznej.

8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia o mo liwo ci oferowania ca ci lub cz ci
Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C w ramach oferty publicznej oraz o mo liwo ci
ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na rynku
regulowanym na GPW oraz decyduje, e tak oferowane Warranty Subskrypcyjne b
mia y form
zdematerializowan .

9.

Walne Zgromadzenie upowa nia Zarz d Spó ki do podj cia wszelkich dzia
w zwi zku z emisj i
przydzia em Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powy ej, w tym
do:
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(a)

okre lenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie na
okaziciela i w formie imiennej oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w
formie dokumentu i nieposiadaj cych formy dokumentu oraz liczby Warrantów
Subskrypcyjnych oferowanych w ramach oferty publicznej; zaproponowane przez Zarz d
Spó ki warunki oferty publicznej, w tym jej wielko oraz cena emisyjna Warrantów
Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C wymaga b
uzyskania zgody Rady Nadzorczej
Spó ki;

(b)

okre lenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odp atnie i nieodp atnie oraz
ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odp atnie;

(c)

okre lenia tre ci Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym
szczegó owej tre ci dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego
Warrantów Subskrypcyjnych oraz okre lenia tre ci Warrantów Subskrypcyjnych
nieposiadaj cych formy dokumentu;

(d)

zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych ni
wskazana w niniejszej uchwale;

(e)

wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odr bnych seriach, a tak e okre lenia
szczegó owych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków
ich emisji, które Zarz d Spó ki uzna za stosowne, w tym wy czenia lub ograniczenia
zbywalno ci Warrantów Subskrypcyjnych; oraz

(f)

podj cia wszelkich dzia
zwi zanych z emisj
i przydzia em Warrantów
Subskrypcyjnych, w szczególno ci upowa nia si Zarz d Spó ki, o ile oka e si to
konieczne, do zawarcia umowy z wybran instytucj finansow na podstawie której ta
instytucja b dzie wykonywa wybrane czynno ci zwi zane z emisj i rejestracj
Warrantów Subskrypcyjnych nieposiadaj cych formy dokumentu oferowanych w ramach
oferty publicznej w Krajowym Depozycie Papierów Warto ciowych („KDPW”) oraz ich
dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Gie dzie Papierów Warto ciowych w
Warszawie („GPW”).

liczba maksymalna

§2
1.

Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala si warunkowe podwy szenie kapita u zak adowego
Spó ki o kwot nie wi ksz ni [200.000.000 - 300.000.000] z otych ([dwie cie milionów z otych trzysta milionów z otych) poprzez emisj nie wi cej ni [20.000.000 - 30.000.000] ([dwadzie cia
milionów – trzydzie ci milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii C, o warto ci nominalnej 10
(dziesi ) z otych ka da („Akcje Serii C”).

2.

Celem warunkowego podwy szenia kapita u jest przyznanie praw do obj cia Akcji Serii C
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostan wyemitowane przez Spó
na podstawie
niniejszej Uchwa y. Obj cie Akcji Serii C w wyniku wykonania uprawnie wynikaj cych z
Warrantów Subskrypcyjnych nast pi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powy ej.

3.

Akcje Serii C b
wydawane wy cznie w zamian za wk ady pieni ne posiadaczom Warrantów
Subskrypcyjnych, którzy z
pisemne o wiadczenie o obj ciu Akcji Serii C zgodnie z art. 451§ 1
KSH i zap ac cen emisyjn Akcji Serii C.

4.

Upowa nia si Zarz d Spó ki do okre lenia ceny emisyjnej Akcji Serii C. Ustalenie ceny emisyjnej
Akcji Serii C wymaga zatwierdzenia przez Rad Nadzorcz Spó ki.

5.

Akcje Serii C b

6.

uczestniczy w dywidendzie na zasadach nast puj cych:

(a)

Akcje Serii C wydane najpó niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podzia u zysku uczestnicz w zysku pocz wszy od zysku za
poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzaj cego
bezpo rednio rok, w którym akcje te zosta y wydane,

(b)

Akcje Serii C wydane w dniu przypadaj cym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podzia u zysku uczestnicz w zysku pocz wszy od
zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zosta y wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego
roku obrotowego.

Upowa nia si Zarz d Spó ki do podj cia wszelkich dzia
zwi zanych z emisj i przydzia em
Akcji Serii C na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególno ci upowa nia si
Zarz d Spó ki, o ile oka e si to konieczne, do zawarcia umowy z wybran instytucj finansow na
podstawie której ta instytucja b dzie wykonywa wybrane czynno ci zwi zane z emisj i rejestracj
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Akcji Serii C w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia o ubieganiu si o dopuszczenie i
wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, e Akcje
Serii C b
mia y form zdematerializowan .

8.

Zarz d Spó ki jest upowa niony i zobowi zany do podj cia wszystkich czynno ci niezb dnych w
celu realizacji niniejszej Uchwa y, w tym do z enia odpowiednich wniosków lub zawiadomie do
Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania si o dopuszczenie Akcji Serii C do obrotu na rynku
regulowanym, rejestracji Akcji Serii C w KDPW oraz z enia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii
C do obrotu na rynku regulowanym GPW.
§3

1.

W interesie Spó ki pozbawia si dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki w ca ci prawa poboru
Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C. Przyjmuje si do wiadomo ci pisemn opini
Zarz du Spó ki uzasadniaj
powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych
oraz Akcji Serii C, która to opinia stanowi Za cznik nr 1 do niniejszej Uchwa y.

2.

Podj cie niniejszej uchwa y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki, wy czenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spó ki oraz zmiany statutu Spó ki dokonywane jest mi dzy innymi: (i) w zwi zku z
konieczno ci zabezpieczenia rodków finansowych niezb dnych dla przej cia z fazy 1 – prace
poszukiwawcze na odwiercie Shyrak – 1 do fazy 2 projektu, czyli eksploatacji potencjalnego z a
Shyrak poprzez zapewnienie koniecznej infrastruktury wydobywczej dla oczyszczenia i
magazynowania wydobywanej ropy naftowej, zagospodarowania towarzysz cego ropie naftowej
gazu ziemnego oraz przygotowania ropy do transportu, (ii) w celu przyspieszenia gotowo ci do
wiadczenia w ramach spó ki zale nej Silurian Sp. z o.o. us ug zwi zanych z poszukiwaniem gazu
upkowego w Polsce, m.in. poprzez umo liwienie pozyskania przez ni najlepszych wiatowych
technologii i urz dze s
cych wiadczenia tych e us ug, (iii) w celu pozyskania i komercjalizacji
technologii przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe lub w energi ,
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, w tym zw aszcza na rynkach Azji, (iv) w celu
umo liwienia akwizycji na rynku podmiotów i praw, które s zbie ne z obszarem aktywno ci
Spó ki, a które to akwizycje mia yby na celu zwi kszenie pozycji Spó ki i przyczyni y si do
osi gni cia celów ekonomicznych; pozyskane w ten sposób nowe, obiecuj ce projekty inwestycyjne
powinny w relatywnie krótkim czasie przyczyni si do wygenerowania dodatnich przep ywów
pieni nych oraz (v) w celu umo liwienia spe nienia warunków zawieszaj cych umowy zwartej z
francuskim koncernem Total w sprawie wspólnych inwestycji na z u Koblandy w ramach
najwi kszej koncesji Grupy PETROLINVEST w Kazachstanie – OTG. Spó ka zak ada mo liwo
przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C
obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,
na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna by aby przeprowadzona w celu
umo liwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania warto ci rynkowej Spó ki, jednak e w celu
zapewnienia elastyczno ci i mo liwo ci dostosowania si przez Spó
do warunków rynkowych,
niezb dne jest wy czenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki.
§4

W zwi zku z warunkowym podwy szeniem kapita u zak adowego dokonanym na podstawie niniejszej
Uchwa y Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia zmieni §8a Statutu Spó ki poprzez
nadanie mu nowego, nast puj cego brzmienia:
„§ 8a
1.

Warunkowy kapita zak adowy Spó ki wynosi nie wi cej ni [219.942.850 – 319.942.850] z
(s ownie: [dwie cie dziewi tna cie milionów dziewi set czterdzie ci dwa tysi ce osiemset
pi dziesi t z otych - trzysta dziewi tna cie milionów dziewi set czterdzie ci dwa tysi ce osiemset
pi dziesi t z otych]) i dzieli si na nie wi cej ni :
(a)

264.285 (dwie cie sze dziesi t cztery tysi ce dwie cie osiemdziesi t pi ) akcji zwyk ych
na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;

(b)

1.300.000 (milion trzysta tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii O o warto ci
nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;

(c)

430.000 (czterysta trzydzie ci tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii P o warto ci
nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da;
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(d)

[20.000.000 - 30.000.000] ([dwadzie cia milionów – trzydzie ci milionów]) akcji zwyk ych
na okaziciela serii C o warto ci nominalnej 10 z (dziesi z otych) ka da.

2.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii E b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii E mo e by wykonane do dnia 30
kwietnia 2011 roku.

3.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii O b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii O mo e by wykonane do dnia
30 kwietnia 2013 roku.

4.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii P b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii P mo e by wykonane do dnia
30 kwietnia 2013 roku.

5.

Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powy ej, jest przyznanie prawa
do obj cia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó
na
podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [2] z dnia 9 maja 2011 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii C b
posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii C mo e by wykonane do dnia 31 marca
2016 roku.”

Za cznik nr 1 do Uchwa y nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z
dnia 9 maja 2011 r.
Dzia aj c na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spó ek handlowych Zarz d PETROLINVEST
S.A. („Spó ka”), wobec proponowanego warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki o kwot
nie wi cej ni pomi dzy 200.000.000 (dwie cie milionów) a 300.000.000 (trzysta milionów) z otych poprzez
emisj odpowiednio nie wi cej ni pomi dzy 20.000.000 (dwadzie cia milionów) a 30.000.000 (trzydzie ci
milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii C, o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) z otych ka da („Akcje
Serii C”), z wy czeniem w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie obj cia Akcji
Serii C oraz emisji z wy czeniem w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie wi cej ni
pomi dzy 20.000.000 (dwadzie cia milionów) a 30.000.000 (trzydzie ci milionów) warrantów
subskrypcyjnych, przedk ada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó ki zwo anemu na dzie 9 maja
2011 r. poni sz opini :

Opinia Zarz du
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
uzasadniaj ca powody wy czenia w ca ci prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych
uprawniaj cych do obj cia akcji serii C oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i warrantów
subskrypcyjnych

Na dzie 9 maja 2011 roku zwo ane zosta o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó ki PETROLINVEST
S.A. („Spó ka”) w celu podj cia m.in. uchwa y w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u
zak adowego Spó ki o kwot nie wi ksz ni pomi dzy 200.000.000 (dwie cie milionów) a 300.000.000
(trzysta milionów) z otych poprzez emisj nie wi cej ni pomi dzy 20.000.000 (dwadzie cia milionów) a
30.000.000 (trzydzie ci milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii C, o warto ci nominalnej 10 (dziesi )
otych ka da („Akcje Serii C”), z wy czeniem w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
zakresie obj cia Akcji Serii C oraz emisji nie wi cej ni pomi dzy 20.000.000 (dwadzie cia milionów) a
30.000.000 (trzydzie ci milionów) warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”) z

8

wy czeniem w ca

ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwy szenie kapita u poprzez emisj Akcji Serii C oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych
uprawniaj cych do obj cia Akcji Serii C zwi zane jest z wdra aniem i realizacj nowej strategii Spó ki
zak adaj cej uzyskanie przez Spó
w najkrótszym mo liwie czasie dodatnich przep ywów finansowych
oraz dodatniego wyniku z prowadzonej dzia alno ci operacyjnej. Podwy szenie kapita u s y przed
wszystkim uzyskaniu przez Spó
efektywnego narz dzia umo liwiaj cego pozyskanie rodków
finansowych przede wszystkim: (i) w zwi zku z konieczno ci zabezpieczenia rodków finansowych
niezb dnych dla przej cia z fazy 1 – prace poszukiwawcze na odwiercie Shyrak – 1 do fazy 2 projektu, czyli
eksploatacji potencjalnego z a Shyrak poprzez zapewnienie koniecznej infrastruktury wydobywczej dla
oczyszczenia i magazynowania wydobywanej ropy naftowej, zagospodarowania towarzysz cego ropie
naftowej gazu ziemnego oraz przygotowania ropy do transportu, (ii) w celu przyspieszenia wiadczenia w
ramach spó ki zale nej Silurian Sp. z o.o. us ug zwi zanych z poszukiwaniem gazu upkowego w Polsce,
m.in. poprzez umo liwienie pozyskania przez ni najlepszych wiatowych technologii i urz dze s
cych
wiadczenia tych e us ug, (iii) w celu pozyskania i komercjalizacji technologii przetwarzania odpadów z
tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe lub w energi , na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
w tym zw aszcza na rynkach Azji, (iv) w celu umo liwienia akwizycji na rynku podmiotów i praw, które s
zbie ne z obszarem aktywno ci Spó ki, a które to akwizycje mia yby na celu zwi kszenie pozycji Spó ki i
przyczyni y si do osi gni cia celów ekonomicznych; pozyskane w ten sposób nowe, obiecuj ce projekty
inwestycyjne powinny w relatywnie krótkim czasie przyczyni si do wygenerowania dodatnich przep ywów
pieni nych oraz (v) w celu umo liwienia spe nienia warunków zawieszaj cych umowy zwartej z francuskim
koncernem Total w sprawie wspólnych inwestycji na z u Koblandy w ramach najwi kszej koncesji Grupy
PETROLINVEST w Kazachstanie – OTG.
Ponadto, w zwi zku z koncentracj rodków finansowych, pozyskanych przez Spó
w ostatnich 4
miesi cach dzi ki warunkowemu podwy szeniu kapita u zak adowego na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu 30 pa dziernika 2010 roku, w celu zmniejszenia zad enia oraz realizacji prac
poszukiwawczych w ramach z a Shyrak -1, aktualnymi pozostaj nast puj ce zadania i cele warunkowego
podwy szenia: (i) spe nienie warunków zawieszaj cych umowy zawartej z Europejskim Bankiem Odbudowy
i Rozwoju, (ii) umo liwienie Spó ce pozyskania rodków na dokonanie akwizycji z a eksploatowanego
przez spó
Bogorodsknieft i zwi kszenie jego wydobycia (iii) zabezpieczenie potrzeb p ynno ciowych
Spó ki zwi zanych ze zmniejszeniem jej zad enia, (iv) wykonanie przez Petrolinvest umów zawartych z
Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd., oraz (v) realizacja programów
motywacyjnych dla cz onków w adz Spó ki i kadry mened erskiej.
Wed ug Zarz du Spó ki podwy szenie kapita u zak adowego poprzez emisj akcji nadal stanowi,
uwzgl dniaj c sytuacj Spó ki, optymalne ród o pozyskania kapita u, zmniejszania zad enia Spó ki w
sposób nie zagra aj cy jej p ynno ci finansowej, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz
programów motywacyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapita owym oraz bie ce i przysz e potrzeby
finansowe Spó ki i zamiary zwi zane z popraw jej wyników finansowych w drodze zmniejszania
zad enia, uzasadniaj wy czenie w ca ci prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii C.
Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniaj cych do obj cia Akcji Serii C ma na celu u atwienie i
przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii C do publicznego obrotu na Gie dzie Papierów Warto ciowych w
Warszawie („GPW”). W opinii Zarz du zapewnienie p ynno ci poprzez szybkie notowanie na GPW stanowi
o atrakcyjno ci instrumentu dla jego nabywców i zwi ksza prawdopodobie stwo powodzenia oferty, a co za
tym idzie prawdopodobie stwo pozyskania niezb dnych dla Spó ki rodków finansowych lub efektywnego
zmniejszenia zad enia Spó ki, w sposób nie maj cy negatywnego wp ywu na finansowanie jej bie cej
dzia alno ci inwestycyjnej. Warranty Subskrypcyjne b
oferowane inwestorom, którzy wyra
zainteresowanie inwestycj w Spó , a tak e w celu pozyskiwania nowych aktywów kapita owych, w tym
akcji lub udzia ów spó ek, konwersji zad enia Spó ki, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz
realizacji programów motywacyjnych.
Ponadto, po potwierdzeniu warto ci aktywów Spó ki zwi zanych z jej g ównymi projektami, w tym po
nowym oszacowaniu warto ci struktury Shyrak, Spó ka zak ada mo liwo przeprowadzenia jednej lub kilku
ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C obejmowanych w ich wykonaniu,
kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych.
Oferta publiczna by aby przeprowadzona w celu umo liwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania
warto ci rynkowej Spó ki, jednak e w celu zapewnienia elastyczno ci i mo liwo ci dostosowania si przez
Spó
do warunków rynkowych, niezb dne jest wy czenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spó ki. Zaproponowane przez Zarz d Spó ki warunki oferty publicznej, w tym jej wielko oraz cena
emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C wymaga b
uzyskania zgody Rady Nadzorczej
Spó ki.
Decyzja o odp atnym lub nieodp atnym charakterze emisji Warrantów Subskrypcyjnych i wysoko ci
ewentualnej ceny emisyjnej zostanie podj ta przez Zarz d Spó ki przy uwzgl dnieniu sytuacji na rynku
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kapita owym oraz kursu akcji Spó ki.
Wysoko ceny emisyjnej Akcji Serii C ustalona zostanie przez Zarz d Spó ki w zale no ci od celów emisji,
w szczególno ci na podstawie warto ci okre lonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub okre lonej przy
zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz wyceny opartej o metodologi
zdyskontowanych przep ywów pieni nych, jak równie przewidywanych wyników finansowych Spó ki.
dzie brana równie pod uwag mo liwo ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C przy zastosowaniu
innych sposobów okre lania warto ci akcji, które zapewni dostosowanie ceny emisyjnej do wielko ci
popytu na akcje albo do wymaga zwi zanych z realizacj programów motywacyjnych lub realizowanego
projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji Serii C ustalona przez Zarz d wymaga b dzie zatwierdzenia
przez Rad Nadzorcz Spó ki.
W wietle powy szych okoliczno ci oraz w celu zapewnienia Spó ce niezb dnej elastyczno ci w zakresie
mo liwo ci pozyskiwania rodków finansowych pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w ca ci
prawa poboru Akcji Serii C oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i le y w interesie
Spó ki. Uzasadniony jest równie sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii C ewentualnej ceny emisyjnej
Warrantów Subskrypcyjnych.
Maj c na wzgl dzie powy sze, Zarz d rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó ki
osowanie za podj ciem uchwa y w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u oraz emisji Warrantów
Subskrypcyjnych.
UZASADNIENIE

Podj cie uchwa y w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki o kwot nie wi ksz
ni pomi dzy 200.000.000 (dwie cie milionów) z otych a 300.000.000 (trzysta milionów) z otych poprzez
emisj nie wi cej ni pomi dzy 20.000.000 (dwadzie cia milionów) a 30.000.000 (trzydzie ci milionów)
akcji zwyk ych na okaziciela serii C, o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) z otych ka da, z wy czeniem w
ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji nie wi cej ni pomi dzy 20.000.000
(dwadzie cia milionów) a 30.000.000 (trzydzie ci milionów) warrantów subskrypcyjnych z wy czeniem w
ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spó ki dokonywane jest mi dzy
innymi: (i) w zwi zku z konieczno ci zabezpieczenia rodków finansowych niezb dnych dla przej cia z
fazy 1 – prace poszukiwawcze na odwiercie Shyrak – 1 do fazy 2 projektu, czyli eksploatacji potencjalnego
a Shyrak poprzez zapewnienie koniecznej infrastruktury wydobywczej dla oczyszczenia i
magazynowania wydobywanej ropy naftowej, zagospodarowania towarzysz cego ropie naftowej gazu
ziemnego oraz przygotowania ropy do transportu, (ii) w celu przyspieszenia gotowo ci do wiadczenia w
ramach spó ki zale nej Silurian Sp. z o.o. us ug zwi zanych z poszukiwaniem gazu upkowego w Polsce,
m.in. poprzez umo liwienie pozyskania przez ni najlepszych wiatowych technologii i urz dze s
cych
wiadczenia tych e us ug, (iii) w celu pozyskania i komercjalizacji technologii przetwarzania odpadów z
tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe lub w energi , na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
w tym zw aszcza na rynkach Azji, (iv) w celu umo liwienia akwizycji na rynku podmiotów i praw, które s
zbie ne z obszarem aktywno ci Spó ki, a które to akwizycje mia yby na celu zwi kszenie pozycji Spó ki i
przyczyni y si do osi gni cia celów ekonomicznych; pozyskane w ten sposób nowe, obiecuj ce projekty
inwestycyjne powinny w relatywnie krótkim czasie przyczyni si do wygenerowania dodatnich przep ywów
pieni nych oraz (v) w celu umo liwienia spe nienia warunków zawieszaj cych umowy zwartej z francuskim
koncernem Total w sprawie wspólnych inwestycji na z u Koblandy w ramach najwi kszej koncesji Grupy
PETROLINVEST w Kazachstanie – OTG. Spó ka zak ada mo liwo przeprowadzenia jednej lub kilku ofert
publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych
do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta
publiczna by aby przeprowadzona w celu umo liwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania warto ci
rynkowej Spó ki, jednak e w celu zapewnienia elastyczno ci i mo liwo ci dostosowania si przez Spó do
warunków rynkowych, niezb dne jest wy czenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki.
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