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Szanowni Państwo, 

Spółka Pracownicza „CHEMIA-PUŁAWY” Sp. z o.o. zobowiązana jest złoŜyć 
OFERTĘ OSTATECZNĄ na zakup akcji od Skarbu Państwa w terminie do 16.11.2010 r.  

Termin składania DEKLARACJI przystąpienia do Spółki Pracowniczej - 31.12.2010 r. 
Ze względu na termin złoŜenia OFERTY OSTATECZNEJ prosimy o jak najszybsze składanie 

DEKLARACJI przystąpienia do Spółki Pracowniczej „CHEMIA-PUŁAWY” Sp. z o.o. 

Wypełnioną DEKLARACJĘ wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty naleŜy składać 
w organizacji związkowej. Wpłatę proponujemy dokonywać w Agencji PKO BP (opłata 2,50 zł) 
lub poprzez bankowość elektroniczną (przez internet). 

Jaka jest odpowiedzialność udziałowca Spółki Pracowniczej „CHEMIA-PUŁAWY” Sp. z o.o.? 
Udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z Kodeksem Spółek 

Handlowych) odpowiada do wartości wniesionego udziału. 

W przypadku konieczności spłaty wierzycieli odpowiedzialność udziałowca równa jest 
wielkości wniesionego udziału (100 zł – dla 1 udziału, 200 zł – dla 2 udziałów). 

Udziałowcy Spółki Pracowniczej „CHEMIA-PUŁAWY” Sp. z o.o. nie odpowiadają swoim 

majątkiem.  

Co będzie jeśli Skarb Państwa nie sprzeda akcji Spółce Pracowniczej „CHEMIA-
PUŁAWY” Sp. z o.o.? 

Wniesione udziały zostaną zwrócone w całości. Spółka Pracownicza „CHEMIA-

PUŁAWY” Sp. z o.o. nie będzie zaciągać zobowiązania – nie podpisze z bankami umowy 

kredytowej. 

Jakie są szanse wykupienia akcji od Skarbu Państwa? 
Z matematycznego punktu widzenia jest to prawdopodobieństwo 1/4. W praktyce 

zaleŜeć będzie od OFERTY OSTATECZNEJ (zaproponowanej ceny wykupu akcji 

od MSP) jaką złoŜy Spółka Pracownicza oraz decyzji Ministra Skarbu Państwa.   

Jakie są korzyści z wykupienia udziału/ów w Spółce Pracowniczej? 
Po spłaceniu całego kredytu (na wykup akcji) wartość dywidendy przekładać się 

będzie na nagrodę dla udziałowców. W przypadku wykupienia 1 000 udziałów (przez 

osoby uprawnione) wartość ta przekładać się będzie na ilość wykupionych akcji 
od Skarbu Państwa – w zaokrągleniu na 10 mln. akcji. Oznacza to, Ŝe na jeden udział 
przypadnie dywidenda odpowiadająca ~ 10 000 akcji. W przypadku wartości dywidendy 

1 zł/akcję wartość nagrody wyniesie ok. 10 000 zł/ 1 udział (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 

 

Za Zarząd Spółki Pracowniczej „CHEMIA-PUŁAWY” Sp. z o.o. 

Leszek Lewicki 

Członek ZARZĄDU 


