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Od:   PKN ORLEN S.A. 
Wysłano:  1 kwietnia 2015 roku 
Do:   KNF, GPW, PAP 
Temat:  Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzie ń 28 kwietnia 2015 roku 
 
Raport bie żący nr  49/2015 
 
 
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale 
zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN 
S.A. lub Spółka). 
 
Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz p orządek obrad 
 
Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 kodeksu 
spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego 
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które 
odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku , o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad: 
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 
oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 zawierającego i uwzględniającego: 
a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym, a także  wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 
oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015,   

b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014,  

c) wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2014. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2014. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

ORLEN za rok obrotowy 2014. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.  
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku 2014. 
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku 2014. 
17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu.  
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
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Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału 
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 
 
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porz ądku obrad 
Walnego Zgromadzenia 
 
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później 
niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 
może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chemików 7, 09-411 Płock 
lub w postaci elektronicznej i przesłane za pośrednictwem strony internetowej http://www.orlen.pl 
zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie lub na następujący adres poczty 
elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@orlen.pl 
 

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/powinni wykazać posiadanie 
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a 
depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, będący 
osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego 
dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego 
drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez 
akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o 
których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni 
przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego 
dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające 
umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania 
akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty 
w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez 
tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w 
przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków 
komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
 

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego 

pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 
 
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie 
Spółki pod adresem ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

 
W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać 
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty 
pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców.  
 

5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

 
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 
 
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w walnym 
zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
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Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń 
woli lub przez pełnomocnika.  
 

7. Za pośrednictwem strony internetowej http://www.orlen.pl zakładka relacje inwestorskie/walne 
zgromadzenie lub drogą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@orlen.pl akcjonariusze 
Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument 
pełnomocnictwa lub jego odwołania. 
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz 
przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego 
dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego 
pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. Akcjonariusz przekazuje do 
Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do 
reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). W przypadku, gdy 
pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 
kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w 
którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako 
mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest 
zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą dokumentu Apostil. 
Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do 
Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie 
mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o 
których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku 
przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego 
identyfikacji. 

 
Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się  odpowiednio do zawiadomienia 
Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. 
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych 
powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. 
 
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego 

pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest 
pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu 
listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym 
wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania 
akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego 
rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza lub radcę prawnego) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i 
dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). 
 

9. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez 
pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 kodeksu spółek handlowych został 
zamieszczony na stronie internetowej http://www.orlen.pl zakładka relacje inwestorskie/walne 
zgromadzenie. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.  

 
Możliwo ść i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy w ykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej 
 
PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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Sposób wypowiadania si ę w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej 
 
PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego 
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
Sposób wykonywania prawa głosu drog ą korespondencyjn ą lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej 
 
PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu 
 
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 kwietnia 2015 roku. 
 
Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadze niu 
 
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które: 
 

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12 kwietnia 2015 roku) 
będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane 
akcje Spółki; oraz 

 
b) w terminie pomiędzy 2 kwietnia 2015 roku a 13 kwietnia 2015 roku złożą żądanie o 

wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym 
zapisane są akcje Spółki. 

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa 
i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
 
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące 
rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 
siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 w recepcji Centrum Administracji oraz w Warszawie 
przy ul. Bielańskiej 12 w recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00, zostanie wyłożona do wglądu 
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  
 
Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną 
podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie 
PDF.  
 
Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany 
jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza PKN ORLEN S.A., w sposób 
wskazany w punkcie 1-3 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.  
 
Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy 
podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym 
dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie 
będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i 
dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do 
reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania 
akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy 
obecności, pełnomocnictwa. 
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Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki, 
zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany 
Statutu Spółki: 
 
1) w § 1 ust. 4 po definicji terminu „Paliwa” dodać nowy termin „Energia” o brzmieniu 

następującym: 
 

„Energia” - oznacza energię elektryczną  i prawa majątkowe wynikające ze świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej.” 
 

2)  § 2 ust. 2 pkt 1 o brzmieniu następującym: 
 

„Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.2)” 
otrzymuje brzmienie następujące: 
„Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)” 
 

3) w § 2 ust. 2 dodać kolejny punkt o brzmieniu następującym: 
 
„Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 
(66.12.Z)” 
 

4)  w § 2 ust. 2 dodać kolejny punkt o brzmieniu następującym: 
 
„Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych (70.10.Z)”. 
 

5)  w § 2 ust. 2 dodać kolejny punkt o brzmieniu następującym: 
 
„Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), w tym  działalność agentów 
zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z).”     

   
6)        § 7 ust. 7 pkt 8 o brzmieniu następującym: 

 
„wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki.” 
otrzymuje brzmienie następujące: 
„wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną piątą kapitału zakładowego 
Spółki.” 
 

7)  § 7 ust. 7a o brzmieniu następującym: 
 
„Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie 
od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej 
kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.” 
otrzymuje brzmienie następujące: 
„Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie 
od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej piątej kapitału 
zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.” 

  
8) § 8 ust. 11 pkt 13 o brzmieniu następującym: 
 

„wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 
lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto  nie przekracza jednej 
dwudziestej kapitału zakładowego;” 
otrzymuje brzmienie następujące: 
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„wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 
lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej piątej 
kapitału zakładowego;” 
 

9)  § 8 ust. 12 pkt 4 lit. a Statutu Spółki o brzmieniu następującym: 
 

„a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich 
czynności mających za przedmiot obrót Paliwami;” 
otrzymuje brzmienie następujące: 
„a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich 
czynności mających za przedmiot obrót Paliwami lub Energią;” 
 

10) § 9 ust. 7 pkt 2 o brzmieniu następującym: 
 

„Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których 
wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zbycie 
nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.” 
otrzymuje brzmienie następujące: 
„Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których 
wartość księgowa netto nie przekracza jednej piątej kapitału zakładowego. Zbycie nastąpi pod 
warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.” 

 
Dost ęp do dokumentacji 
 
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst 
dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty 
uchwał, w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 w recepcji Centrum Administracji oraz w 
Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 w recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00 lub pobrać tekst 
dokumentacji ze strony internetowej Spółki pod adresem http://www.orlen.pl, zakładka relacje 
inwestorskie/walne zgromadzenie.  
Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie 
internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. 
 
 
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). 
 
Zarząd PKN ORLEN S.A. 
 


