
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. +48 222 500 122
www.gov.pl/aktywa-panstwowe

IK: 757427
Akcjonariusz – Skarb Państwa
reprezentowany przez 
Ministra Aktywów Państwowych

Warszawa, 06 października 2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

oraz

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
e-mail: zarzadPKN@orlen.pl

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA
o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), dalej „Ustawa”, zawiadamiam, że udział 

Akcjonariusza – Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. 

z siedzibą w Płocku, dalej „ORLEN” lub „Spółka”, uległ zmniejszeniu z 35,66% (w przybliżeniu do dwóch 

miejsc po przecinku) do 31,14% (w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w dniu 30 września 2022 r. na skutek zawarcia:

 umowy sprzedaży akcji z dnia 29 września 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa oraz Powszechną 

Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., dalej „Umowa z PKO BP”

oraz

 umowy sprzedaży akcji z dnia 29 września 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa oraz 

Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., dalej „Umowa z PZU”,

przy czym:
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1) na podstawie Umowy z PKO BP została zawarta jedna transakcja pakietowa, dotycząca 

14.161.080 akcji ORLEN, rozliczona w dniu 30 września 2022 r.; 

2) na podstawie Umowy z PZU została zawarta jedna transakcja pakietowa, dotycząca 14.161.080 

akcji ORLEN, rozliczona w dniu 30 września 2022 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 
zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 
liczbie głosów: 

Przed zmianą, której dotyczy niniejsze zawiadomienie, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra 

Aktywów Państwowych posiadał 223.414.424 akcji Spółki, co stanowiło 35,66%1 w kapitale zakładowym 

Spółki i był uprawniony do 223.414.424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 35,66%1 

ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 195.092.264 

akcje, stanowiące 31,14%1 kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 195.092.264  

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,14%1 ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje 
spółki: 

PERN S.A. nie został ujawniony w opublikowanym przez ORLEN stanie posiadania niektórych 

akcjonariuszy w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 28 września 

2022 r. Wobec tego, z racji nieposiadania przez PERN S.A. pakietu co najmniej 5% w ogólnej liczbie 

głosów w ORLEN oraz nieposiadania przez PERN S.A. statusu spółki publicznej, nie istnieją 

instrumenty ewidencyjne umożliwiające bieżące monitorowanie zmian stanu posiadania PERN S.A. 

w ORLEN. Należy jednak zaznaczyć, że nawet gdyby PERN S.A. posiadał jakiekolwiek akcje w kapitale 

zakładowym Spółki, to z uwagi na dyspozycję przepisu art. 87 ust. 6 Ustawy i spełnienie ustanowionych 

w nim przesłanek, do głosów z akcji ORLEN posiadanych przez Skarb Państwa nie wlicza się głosów 

posiadanych przez PERN S.A. 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: 

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych nie zawarł umów z osobą 

trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu. 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia 
jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub 
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nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, 
w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: 

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych nie posiada instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których 
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa 
w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data 
wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: 

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych nie posiada takich instrumentów  

finansowych, co  do  których  należy  wskazać głosy na podstawie w art. 69b ust. 3 Ustawy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów: 

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 195.092.264 akcje, 

stanowiące 31,14%1 kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 195.092.264  głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,14%1 ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
757427.2524505.2028539


		2022-10-06T13:47:14+0000
	Maciej Małecki




