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DN/
/2020
Pabianice 2019-06-04
Do Akcjonariuszy Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” S.A.

Zarząd Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w Restauracji Jubilatka w Pabianicach przy
ul. Piłsudskiego 12, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy drogą korespondencyjną w celu obniżenia
kosztów organizacji Walnego i uniknięcia bardzo wysokich opłat za ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym. Artykuł 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 9 Statutu
Spółki umożliwia zwołanie Walnego Zgromadzenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadawanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną w przypadku, gdy wszystkie akcje są
imienne, a taki przypadek zachodzi w przypadku naszej Spółki.

Szanowni Akcjonariusze,
nadchodzące Walne Zgromadzenie jest zgromadzeniem zwyczajnym, które standardowo odbywa
się w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz w celu
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi. Nie ma w tym roku wyborów do
Rady Nadzorczej.
To Walne Zgromadzenie ma jednak szczególny charakter, ponieważ odbywa się w roku jubileuszu
75-lecia naszej Fabryki Narzędzi, a jednocześnie odbędzie się w stanie epidemii w kraju. Miało to
być zgromadzenie uroczyste i połączone z obchodami jubileuszowymi w trakcie pikniku z
pracownikami i emerytami naszego zakładu.
Stało się jednak inaczej, ponieważ w wyniku epidemii koronowirusa COVID-19 obowiązują nas
ograniczenia przepisami epidemicznymi i nie chcemy narażać kogokolwiek na ryzyko zachorowania
na tą groźną odmianę grypy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik
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Ustaw poz. 964), dozwolone jest organizowanie zgromadzeń innych niż zgromadzenia na otwartej
przestrzeni, jeśli liczba uczestników zgromadzenia nie przekracza 150. Muszą być jednak
zachowane warunki sanitarne wobec uczestników zebrania: dystans 2 metry pomiędzy
uczestnikami, nałożenie maseczki na usta i nos. Spółka zapewni te warunki a także będą dostępne
na sali obrad środki do dezynfekcji rąk oraz przedmiotów, oraz rękawiczki jednorazowe.

Jak Państwo wiecie, stan pandemii światowej miał i nadal ma ogromny wpływ na gospodarkę
światową oraz na gospodarkę polską. PAFANA również od marca 2020 roku odczuwa kryzys
gospodarki polskiej i polskiego przemysłu, a przejawia się to spadkiem sprzedaży w okresie od
marca 2020 do maja 2020, rzędu 25% do 30%.
Sytuacja w Spółce jest pod kontrolą, ponieważ już w pierwszych dniach stanu epidemicznego,
na początku marca 2020, Zarząd wprowadził obostrzenia w postaci działań profilaktycznych w celu
zmniejszenia zagrożenia epidemicznego w miejscu pracy. W kolejnych krokach zostało zawarte
porozumienie ze Związkami Zawodowymi, zawieszające Zbiorowy Układ Pracy i wprowadzające
obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% i obniżkę wynagrodzeń od 10% do 20%. Dużą rolę wypełniła
i dużą odpowiedzialnością wykazała się tutaj strona związkowa, która rozumiejąc powagę sytuacji
i mając na względzie ochronę miejsc pracy przystąpiła do porozumienia z Zarządem. Uzgodnienia
weszły w życie od 1 kwietnia 2020 i obowiązują do 30 września 2020. Rada Nadzorcza i Zarząd
również samoograniczyły swoje wynagrodzenia w formie darowizny dla Spółki przez członków
Rady Nadzorczej i zmniejszenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu na jego wniosek. Te wszystkie
działania pozwolą uniknąć dużych strat na działalności przedsiębiorstwa i dają szanse na
utrzymanie wszystkich stanowisk pracy.
Dodatkowo Spółka pozyskała środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za
pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników od 1 kwietnia 2020 na okres trzech miesięcy. Z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Spółka otrzymała subwencję finansową z tzw. „Tarczy Finansowej” na poprawę płynności
finansowej. Przy takich instrumentach wsparcia oraz przy zatrzymaniu w całości w Spółce zysku
netto za 2019 rok są ogromne szanse na przejście Spółki przez ten trudny okres bez dużych strat,
które mogłyby spowodować zagrożenie dla funkcjonowania Spółki. Instrumenty finansowego
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wsparcia oraz ograniczenia wydatków powinny zapewnić prawidłowe przepływy pieniężne na
okres jednego roku.

Kolejną ważną sprawą, którą chcę Państwu przybliżyć jest zmiana dotycząca rejestru
akcjonariuszy, czyli prowadzenia tzw. „księgi akcyjnej”. Do tej pory księgę akcyjną prowadził Zarząd
Spółki i dokładając należytej staranności, rejestrował wszystkie zdarzenia dotyczące obrotu
akcjami zgodnie ze Statutem Spółki.
Jednak Ustawodawca zmienił Kodeks Spółek Handlowych i wprowadził nowe przepisy, dotyczące
elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 spółki będą musiały mieć rejestr
akcjonariuszy, który może być prowadzony jedynie przez uprawnioną instytucję finansową, m.in.
przez dom maklerski czy też bank powierniczy. Jedynie osoby i podmioty znajdujące się w takim
rejestrze będą uznawane za akcjonariuszy danej spółki (dokumenty akcji będzie można rejestrować
do 2026 r., po tym okresie będą one miały co najwyżej wartość kolekcjonerską).
W rejestrze akcjonariuszy znajdą się zarówno podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko lub
nazwa akcjonariusza czy też liczba posiadanych przez niego akcji, ale również i bardziej
newralgiczne informacje, takie jak chociażby adres zamieszkania. Rejestr będzie jawny, a w
przypadku firm niepublicznych (pozagiełdowych) dostęp do niego będą miała oczywiście spółka,
ale również i sami akcjonariusze, niezależnie od tego, ile akcji posiadają.
Zarząd dokonał rozeznania rynku usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy i spośród 8 ofert wybrał
Dom Maklerski Navigator, kierując się przede wszystkim wiarygodnością firmy i ceną usługi.
Umowa warunkowa na prowadzenie rejestru akcjonariuszy została już przez Zarząd zawarta, ale
ostatecznego wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie naszej Spółki, podejmując uchwałę. Ten
punkt jest umieszczony w porządku obrad WZA.
Po wyborze Domu Maklerskiego czekają nas ustawowo narzucone kolejne cztery wezwania do
złożenia dokumentów akcji przez akcjonariuszy. Ten proces Zarząd ma już przygotowany, ponieważ
są przygotowane dokumenty akcji imiennych dla każdego akcjonariusza oraz formularze,
potwierdzające złożenie dokumentów akcji w Spółce. Akcjonariusze będą wzywani pisemnie w
odpowiednich terminach do Spółki w celu złożenia podpisów pod protokołami zwrotów akcji.
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Po zebraniu wszystkich akcji (do końca 2020 roku) Zarząd przekaże dokumentację do Domu
Maklerskiego w celu dematerializacji akcji i od 1 marca 2021 dokument akcji będzie tylko w wersji
zapisu elektronicznego, prowadzonego przez Dom Maklerski. Nieodebranie przez Akcjonariusza
papierowego dokumentu akcji od Spółki, a następnie niezłożenie tych dokumentów akcji w Spółce
i niepodpisanie formularza potwierdzającego złożenie dokumentów akcji w Spółce uniemożliwi
dematerializację akcji w domu maklerskim. W konsekwencji akcje te utracą ważność i Akcjonariusz
nie będzie mógł korzystać ze swoich praw, określonych w Statucie. To znaczy, że Akcjonariusz nie
będzie miał prawa uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach i prawa do dywidend. Ma to zatem
kolosalne znaczenie dla Akcjonariusza i dla Spółki, aby wszyscy Akcjonariusze zgłosili się na
wezwanie do Spółki, aby dopełnić wyżej opisanych formalności.
Wezwania będą sukcesywnie wysyłane po odbyciu Walnego Zgromadzenia naszej Spółki, czyli po
26 czerwca 2020.
Zmiana Kodeksu Spółek Handlowych w w/w zakresie wymusza na Spółce zmianę w naszym
Statucie, dotyczącą prowadzenia księgi akcyjnej i wykreślenia obowiązku do tej pory
spoczywającym na Zarządzie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Andrzej Styczyński
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