INFORMACJA
dla pracowników, spadkobierców i innych osób posiadających akcje
Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

1. ZBYCIE AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA

W dniu 9 listopada 2010r. nastąpiło zbycie przez Skarb Państwa akcji PLO S.A. na zasadach ogólnych.
Zgodnie z Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30.08.1996r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1055 z późn. zm.).
Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstało po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez Skarb
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, czyli z dniem 10 lutego 2011r.
2. PODSTAWA NABYCIA
Na podstawie art. 36 i następnych w.w. ustawy wszystkim uprawnionym pracownikom przysługiwało
prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji PLO S.A. objętych przez Skarb Państwa w dniu
01.07.1999r.
Pula 15 % akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez wszystkich pracowników wynosiła
99.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 990.000 zł.
Proces nabywania akcji odbył się w trybie określonym w w.w. ustawie oraz rozporządzeniu Ministra
Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych
pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania
akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2003r., pozycja 35, nr 303 z późn. zm.).

3. KTO BYŁ UPRAWNIONY DO NABYCIA
Uprawnionym do nabycia akcji PLO S.A. był pracownik, który spełniał poniższe kryteria:
1) był pracownikiem komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Oceaniczne
w dniu 1.07.1999r.;
2) był w dniu 1.07.1999r. stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym zawartej na
podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz.U.02.112.981 ze zm.);
3) przepracował co najmniej 10 lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym a
rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę lub z przyczyn
niedotyczących pracownika;
4) przepracował 10 lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji i został przejęty
przez inny zakład pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy;
5) złożył w przewidzianym ustawowo terminie 6 miesięcy, tj. do dnia 3.01.2000r. pisemne
oświadczenie o zamiarze nabycia akcji oraz oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie
powodowało utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji;
6) nie nabył akcji nieodpłatnie w innej spółce.

4. W JAKIM TERMINIE MOŻNA BYŁO NABYĆ AKCJE
Uprawnienie do nabycia akcji powstało w dniu 10 lutego 2011r. tj. w ciągu 3 miesięcy od zbycia
pierwszych akcji przez Skarb Państwa na zasadach ogólnych. Prawo do nabycia akcji wygasło z dniem
11 lutego 2013r. tj. po upływie 2 lat od dnia powstania prawa.

5

ILE AKCJI MÓGŁ NABYĆ KAŻDY PRACOWNIK

Ilość nabytych akcji zależała wyłącznie od długości okresu zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie
państwowym Polskie Linie Oceaniczne i spółce PLO S.A. Pracownicy zostali podzieleni na grupy ze
względu na łączny okres zatrudnienia.
Zarząd PLO SA. w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w spółce określił liczbę akcji
przypadających na każdą z wyodrębnionych grup. Akcje Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy
nabywali w równej liczbie w ramach grupy wyodrębnionej ze względu na łączny okres zatrudnienia w
przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Oceaniczne oraz PLO S.A.
W zależności od okresu zatrudnienia uprawnieni pracownicy otrzymywali określoną poniżej liczbę akcji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

do 3 lat- 1 akcję;
powyżej 3 lat do 9 lat – 2 akcje;
powyżej 9 lat do 12 lat – 8 akcji;
powyżej 12 lat do 15 lat – 11 akcji;
powyżej 15 lat do 18 lat – 12 akcji;
powyżej 18 lat do 21 lat – 14 akcji;
powyżej 21 lat do 24 lat – 17 akcji;
powyżej 24 lat – 23 akcje.

W wyznaczonym terminie tj. od dnia 10 lutego 2011r. do dnia 11 lutego 2013r. na ogólną liczbę 5.698
uprawnionych osób akcje odebrało 3.779 osób tj. 66,32%. Osoby uprawnione objęły w posiadanie
łącznie 66.955 akcji imiennych z ogólnej liczby 99.000 akcji.

6. ZBYWANIE AKCJI
1) Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionego pracownika lub jego spadkobiercę nie mogły być
przedmiotem obrotu przed upływem 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na
zasadach ogólnych, czyli przed dniem 10 listopada 2012r.
2) Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie zawarta przed upływem powyższych
terminów jest nieważna.
3) Po tym terminie tj. od 11 listopada 2013r. każda z zainteresowanych osób może zbyć akcje we
własnym zakresie.

7. INFORMACJA OGÓLNA DLA DOKONANIA ZMIANY WPISU W KSIĘDZE AKCYJNEJ.

Chcąc dokonać zmiany wpisu w księdze akcyjnej PLO S.A. - spadkobierca/y akcjonariusza winni złożyć
następujące dokumenty:
- wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej Spółki (w załączeniu )
- postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie
dziedziczenia (oryginał, odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza);.
- oryginał Umowy Darowizny Akcji Imiennych (jeżeli zostanie przez Państwa taka umowa zawarta) .
Komplet dokumentów (oryginały plus fotokopia obustronna dokumentu tożsamości) należy przesłać /
dostarczyć do PLO S.A. - Dział Nadzoru Właścicielskiego i Ubezpieczeń (pok. nr 302) na adres:

POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A.
Al. Marszałka Piłsudskiego 1
81-406 Gdynia
(pok. nr 302)
====================================================
W przypadku zapytań, uzgodnienia terminu dokonania wpisu, prosimy o kontakt telefoniczny do Działu
Nadzoru Właścicielskiego i Ubezpieczeń – nr tel.: (58) 6689 623 (od poniedziałku do piątku w godzinach
12.00 – 16.00)

______________________

, __________________________

(imię i nazwisko)

(imię ojca)

PESEL: __________________

___________________ ________
(seria i nr dowodu osobistego)

adres zamieszkania ____________
(kod pocztowy)

___________________
(miejscowość)

________________________
(ulica / nr domu i mieszkania)

________________________
(nr tel. kontaktowego)

Zarząd Polskich Linii Oceanicznych S.A.
z siedzibą w Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 1
81-406 Gdynia

WNIOSEK O WPIS DO KSIĘGI AKCYJNEJ
Działając na podstawie art. 341 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę o dokonanie wpisu o przeniesieniu
na moją rzecz akcji imiennych PLO S.A. serii A o numerach od ……….. do ………… (tj. ….. akcje)
nr odcinka zbiorowego akcji ….., nabytych na podstawie:

postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia …………. sygn. akt: ………………….
notarialnego poświadczenia dziedziczenia z dnia ……………….. repertorium …………...............
umowy działu spadku …………………………………………………………………………………..
umowy nabycia akcji z dnia ....................................................................................................................
umowy darowizny akcji z dnia ...........................................................................................................
*

należy postawić znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwy dokumentu stanowiącego podstawę wpisu

Gdynia,
(miejscowość)

dnia ___________
(data)

……………………………………………….……..
CZYTELNY PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Załączniki do wniosku:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

