Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.?
Przewodnik dla akcjonariuszy
według stanu prawnego na 9 maja 2016r.

Z tego przewodnika dowiesz się:
Kto może wziąć udział w WZS* PKN ORLEN S.A.?
Co zrobić, by wziąć udział w WZS PKN ORLEN S.A.?
Jak znaleźć informacje o planowanym WZS PKN ORLEN S.A.?
Jak kontaktować się z PKN ORLEN S.A. w sprawie zwołanego WZS?

* WZS – skrót użyty w całym przewodniku, oznacza Walne Zgromadzenie Spółki.
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Kto może wziąć udział w WZS?
Akcjonariusz, który posiada akcje PKN ORLEN S.A. w dniu
rejestracji uczestnictwa na WZS (dzień rejestracji).
Dzień rejestracji wypada zawsze na 16 dni przed datą WZS.
Dzień rejestracji jest podawany przez PKN ORLEN S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu WZS, które umieszczane jest na www.orlen.pl
w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusz może wziąć udział w WZS osobiście lub przez
ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
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W jaki sposób dowiem się, że WZS zostało już zwołane?
Spółka publikuje raport bieżący z ogłoszeniem o zwołaniu WZS na co
najmniej 26 dni przed terminem planowanego WZS.
Ogłoszenie jest zamieszczane na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.
www.orlen.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie.
O! PKN ORLEN
zamieścił już na swojej
stronie ogłoszenie o
zwołaniu Walnego
Zgromadzenia!

W ogłoszeniu znajdują się, m.in. informacje o:
dacie i miejscu WZS,
porządku obrad WZS,
procedurach dotyczących uczestniczenia w obradach WZS,
dniu rejestracji uczestnictwa w WZS,
tym, w jaki sposób pozyskać materiały na WZS.

Poprzez stronę internetową PKN ORLEN S.A. można zapisać się na listę
osób, które otrzymują pocztą elektroniczną zawiadomienia o ostatnich
zmianach na www.orlen.pl w sekcji Relacje Inwestorskie – dzięki temu
ogłoszenie o zwołaniu WZS dotrze do zainteresowanych tuż po jego
publikacji w serwisie.
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Co mam zrobić, by wziąć udział w WZS?
Musisz posiadać akcje PKN ORLEN S.A. dokładnie w dniu, który jest 16. dniem
poprzedzającym dzień obrad WZS.
Należy zgłosić się do biura maklerskiego prowadzącego Twój rachunek papierów
wartościowych z zapisanymi akcjami PKN ORLEN S.A. i poprosić o wystawienie
imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZS.
Żądanie wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZS należy
zgłaszać w biurze maklerskim nie wcześniej niż po tym, jak ogłoszenie o zwołaniu
WZS zostanie opublikowane przez PKN ORLEN S.A. i nie później niż w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji.
W momencie zgłaszania takiego żądania akcjonariusz wskazuje liczbę akcji na
jaką ma być wystawione zaświadczenie.
Proszę, to zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Jestem akcjonariuszem
PKN ORLEN. Chcę
uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu.
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Skąd dowiem się co będzie przedmiotem obrad WZS?
Wszystkie materiały dla akcjonariuszy na WZS PKN ORLEN S.A. zamieszcza na
swojej stronie internetowej www.orlen.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/ Walne
Zgromadzenia.
Wśród tych materiałów znajdują się:
Ogłoszenie o zwołaniu WZS z informacjami organizacyjnymi oraz porządkiem obrad
WZS.
Projekty uchwał, jakie zostaną zaprezentowane na WZS wraz z ich uzasadnieniami.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Przekazane przez akcjonariuszy kandydatury na członków Rady Nadzorczej (jeśli takie
zmiany są przewidziane w porządku obrad).

Spółka uaktualnia na bieżąco dokumenty dotyczące WZS na stronie internetowej,
do czasu rozpoczęcia obrad WZS.
Przejrzałem już wszystkie
materiały na stronie Spółki
dotyczące Walnego
Zgromadzenia PKN ORLEN.
Będę tu jeszcze zaglądać,
żeby sprawdzić, czy zamieścili
coś nowego.
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Czy mogę sprawdzić kto jest uprawniony do udziału
w najbliższym WZS?
PKN ORLEN S.A. na 3 dni robocze przed WZS udostępnia wszystkim swoim
akcjonariuszom listę osób uprawnionych do udziału w WZS.
Każdy akcjonariusz PKN ORLEN S.A. może:
przeglądać listę, a także żądać jej odpisu w siedzibie PKN ORLEN S.A. w Płocku i w
Warszawie; lista wykładana jest w recepcjach w obydwu lokalizacjach,
żądać przesłania mu listy pocztą elektroniczną,

przy czym akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status
jako akcjonariusza PKN ORLEN S.A., w sposób wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu
WZS.
Proszę bardzo, oto lista.
Jednak nie musiał Pan do
nas osobiście przyjeżdżać,
na Pana prośbę
przesłalibyśmy listę pocztą
elektroniczną.

Lista akcjonariuszy uprawnianych do udziału w WZS zawiera:
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych osób;
ich miejsce zamieszkania (siedzibę);
Dzień dobry jestem
liczbę, rodzaj i numery posiadanych akcji;
akcjonariuszem PKN
ORLEN. Chciałem sprawdzić
liczbę przysługujących im głosów na WZS.
czy jestem na liście
akcjonariuszy uprawionych
do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
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W jaki sposób mam kontaktować się z PKN ORLEN S.A.
w sprawie WZS?
Służy do tego specjalny formularz kontaktowy na stronie www.orlen.pl w sekcji
Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie, za pomocą którego akcjonariusz może
przesyłać do PKN ORLEN S.A.:
żądanie zwołania WZS,
żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZS,
zgłoszenie projektu uchwały WZS,
zgłoszenie zmian do projektu uchwały WZS,
żądanie przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZS,
informację o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa na WZS,
inne dokumenty związane z WZS.

Biuro Prawne
tel. +48 24 256 51 17
e-mail: walne.zgromadzenie@orlen.pl

Dzięki stronie internetowej
www.orlen.pl mogę
kontaktować się ze Spółką
w sprawie Walnego
Zgromadzenia.

Biuro Relacji Inwestorskich
tel. +48 24 256 81 80
e-mail: ir@orlen.pl
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Zapraszamy do aktywnego udziału w
Walnych Zgromadzeniach PKN ORLEN S.A.

Biuro Relacji Inwestorskich
tel. +48 24 256 81 80
e-mail: ir@orlen.pl
www.orlen.pl

Biuro Prawne
tel. +48 24 256 51 17
e-mail: walne.zgromadzenie@orlen.pl
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Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN” lub "Spółka"). Ani
niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielona,
rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu
bez wiedzy i zgody PKN ORLEN. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w
innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć,
powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich.
Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.
Niniejsza prezentacja nie stanowi wykładni przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej
Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani PKN ORLEN, ani jej
dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej
Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani
oświadczenia ze strony PKN ORLEN, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zależnych,
doradców lub przedstawicieli takich osób.
Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych.
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