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Zwiększenie zaangażowania w Grupie Azoty przez rosyjskiego inwestora do 20 proc. daje
mu formalnie możliwość wystąpienia z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w
sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Jest to wskazywane jako czynnik ryzyka dla bezpieczeństwa polskiego przedsiębiorstwa – zwłaszcza
że taki członek rady może być oddelegowany do pełnienia stałych czynności nadzorczych. To daje
mu m.in. prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu. W praktyce Acron nie ma szans na
uzyskanie fotela w nadzorze – i nie chodzi tu o żadne sztuczki prawnicze, lecz o mechanizm
obsadzania rady w trybie głosowania grupami. Jak mogłoby to eleganckie zablokowanie wyglądać w
praktyce?

Walne zgromadzenie musi najpierw ustalić, ilu członków ma liczyć rada – zgodnie ze statutem może to
być od pięciu do dziewięciu osób.

– Gdyby liczba członków rady została ustalona na pięć, to dwa fotele z mocy ustawy o komercjalizacji
przypadają przedstawicielom pracowników. Do obsadzenia w drodze głosowania grupami zostałyby
wówczas trzy miejsca. Należałoby więc utworzyć grupę dysponującą 33,3 proc. akcji, by wybrana
przez nią osoba uzyskała mandat – mówi Radosław Kwaśnicki, partner w kancelarii RKKW, który
omawiał zawiłości głosowania grupami w ramach seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Acron nie wykonał żadnego ruchu po tym, jak przed weekendem poinformował o zwiększeniu
zaangażowania. Kilka dni temu organizacje związkowe działające w Grupie Azoty zaapelowały do
ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego o podjęcie szybkich działań legislacyjnych w celu obrony
spółki przed wrogim przejęciem. Zdaniem działaczy  związkowych udział Skarbu Państwa na poziomie
33 proc. w kapitale jest niewystarczający i powinien to być klasyczny pakiet kontrolny, czyli 51 proc.
Proponują też uchwalenie specjalnej ustawy uznającej Azoty za firmę strategiczną dla gospodarki
narodowej.
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Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej

rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na
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wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym

także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów

w całości lub w części bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i

może być ścigane prawnie.


