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Subject: Amendments in Agenda of Ordinary General M eeting of Pfleiderer 
Grajewo S.A., to be held on June 29, 2016 at the re quest of the Company’s 
shareholder 

Current Report 40/2016 

The Management Board of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna, with its registered office in 
Grajewo, Poland (the “Company”) hereby announces that on 7 June 2016, the Company 
received from the Brookside S.a r.l,, as a shareholder representing over 5% of the 
Company’s share capital, the request to amend the agenda of the Company’s Ordinary 
General Meeting (the ”Meeting ”), to be held on June 29, as attached.  

At the request of shareholder OGM’s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition 
of p.9k) 

OGM’s agenda after amendments: 

Agenda for the Ordinary General Shareholders Meeting:  

1. Opening of the Meeting.  
2. Election of the Chairman of the Meeting. 
3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid 
resolutions. 
4. Adoption of the Meeting Agenda. 
5. Appointment of the Ballot-Counting Committee. 
6. Review of the Management  Board Report on the  Company’s operations and the  
Company’s financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015. 
7. Review  of  the  Management  Board  Report  on  the  Group’s  operations  and  the  
Group’s  consolidated financial statements for the financial year January 1st–December 31st 
2015. 
8. Review of the Supervisory Board’s Report for the financial year January 1st – December 
31st 2015. 
9. Adoption of resolutions on: 
a) approval  of  the  Management  Board  Report  on  the  Company’s  operations  in  the  
financial  year January 1st–December 31st 2015; 
b) approval of the Company’s financial statements for the financial year January 1st–
December 31st 2015; 
c) approval  of  the  Management  Board  Consolidated  Report  on  the  Group’s  operations  
in  the financial year January 1st–December 31st 2015; 
d) approval  of  the  Group’s  consolidated  financial  statements  for  the  financial  year  
January  1st– December 31st 2015; 
e) distribution of profit generated in the financial year January 1st–December 31st 2015; 
f) granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of their 
duties for the financial year January 1st–December 31st 2015; 
g) granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of their 
duties for the financial year January 1st–December 31st 2015; 
h) granting consent to transfer the Company’s enterprise, including real properties being part 
of the enterprise, to the Company’s subsidiary; 
i) change  of  the  Company’s  business  name  and  registered  seat,  amendment  of  the  
Company’s Articles of Association, and authorization of the Supervisory Board to adopt the 
consolidated text of the Company’s Articles of Association; 
j) the changes in the composition of the Supervisory Board of the Company; 
k) the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company’s 
Supervisory Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the 
Company No. 6 dated 19 February 2016. 
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10. Closing the Meeting. 
 
This report was prepared pursuant to § 38 Section 1 Item 4 of the Ordinance of the Minister 
of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by 
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the 
laws of a non-member state (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133). 

June 9, 2016 



7 czerwca 2016 7 June 2016 

Od: From: 

Brookside S.à r.l. 
22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg 
Luksemburg 

Brookside S.à r.l. 
22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg 
Luxembourg 

Do: To: 

Pfleiderer Grajewo S.A. 
ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo 
Polska 

Pfleiderer Grajewo S.A. 
ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo 
Poland 

ŻĄDANIE 
DOKONANIA ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO 
ZGROMADZENIA ORAZ UMIESZCZENIA 

OKREŚLONYCH SPRAW W JEGO PORZĄDKU 
OBRAD 

REQUEST 
TO AMEND THE AGENDA OF THE ANNUAL 
GENERAL MEETING AND PLACE CERTAIN 

ISSUES ON SUCH AGENDA 

Działając w imieniu Brookside S.à r.l. z siedzibą w 
Luksemburgu, 22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Luksemburgu 
pod numerem B 119.208 („Akcjonariusz”), 
akcjonariusza spółki Pfleiderer Grajewo S.A. z 
siedzibą w Grajewie, przy ul. Wiórowa 1, 19-203 
Grajewo, Polska, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem 0000011422 („Spółka”), 
któremu na dzień niniejszego żądania przysługuje 
4.792.659 akcji Spółki, stanowiących 7,407395% 
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 
wykonywania 4.792.659 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,407395% 
łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych i w związku ze zwołaniem przez Spółkę 
na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 10:00 w 
Polonia Palace Hotel (al. Jerozolimskie 45, 00-692 
Warszawa) zwyczajnego walnego zgromadzenia 
Spółki („Zgromadzenie”), niniejszym żądamy: 

Acting on behalf of Brookside S.à r.l., with its 
registered office in Luxembourg, 22 Grand Rue, L-1660 
Luxembourg, entered in the Luxembourg commercial 
register under number B 119.208 (the “Shareholder”), 
a shareholder of Pfleiderer Grajewo S.A., with its 
registered office in Grajewo, postal address Wiórowa 1, 
19-203 Grajewo, entered in the Register of Business 
Entities of the National Court Register maintained by 
the District Court for Białystok, XII Commercial 
Division of the National Court Register, under KRS No. 
0000011422 (the “Company”), holding, as of the date 
of this request 4,792,659 shares in the Company, 
representing 7.407395% of the share capital of the 
Company, and 4,792,659 votes at the general meeting of 
the shareholders of the Company, representing 
7.407395% of the total number of votes at the general 
meeting of the shareholders of the Company, based on 
Art. 401 § 1 of the Polish Commercial Companies Code 
and in relation the convocation by the Company for 
29 June 2016 at 10:00 at the Polonia Palace Hotel 
(al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warsaw) of the annual 
general meeting of the Company (the “Meeting”), we 
hereby request that: 

a) rozszerzenia porządku obrad Zgromadzenia
opublikowanego raportem bieżącym Spółki
nr. 38/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. („Porządek
Obrad”) poprzez umieszczenie w nim punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie
zmiany zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej Spółki przyjętych uchwałą
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki
nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r.; oraz

a) the agenda of the Meeting published in the
Company’s current report No. 38/2016 dated 1 June
2016 (the “Agenda”) is expanded by the addition of
an item regarding the adoption of a resolution
regarding the amendment of the rules on
remuneration of the members of the Company’s
Supervisory Board adopted by the resolution of the
extraordinary general meeting of the Company
No. 6 dated 19 February 2016;



b) zmiany treści punktu 9j) Porządku Obrad poprzez
nadanie mu następującej treści: „Podjęcie uchwał
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki”.

b) item 9j) of the Agenda is amended to read as
follows “Adoption of resolutions on the changes in
the composition of the Supervisory Board of the
Company”.

W opinii Akcjonariusza, w celu utrzymania i 
motywowania osób o odpowiednich kompetencjach i 
doświadczeniu niezbędnym do właściwego wspierania 
nadzoru nad Spółką należy rozważyć zmianę zasad 
wynagradzania niektórych członków Rady Nadzorczej 
Spółki przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r. W 
związku z powyższym Akcjonariusz zdecydował się 
na wprowadzenie do Porządku Obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w tym przedmiocie. 

According to the Shareholder, in order to retain and 
motivate persons with adequate competencies and 
experience to duly exercise the supervisory authority 
over the Company the amendment of the rules of 
remuneration of certain members of the Company’s 
Supervisory Board adopted by the resolution of the 
extraordinary general meeting of the Company No. 6 
dated 19 February 2016 should be considered. Given the 
above, the Shareholder decided to the addition to the 
Agenda of the item regarding such matter. 

Ponadto, zmiana treści punktu 9j) Porządku Obrad 
rozszerzy zakres decyzji, które akcjonariusze będą 
mogli podjąć w toku obrad Zgromadzenia. 

Moreover amending item 9j) of the Agenda will extend 
the scope of decisions which the shareholders could 
adopt in the course of the Meeting. 

W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy: Attached to this request are the following documents: 

(a) zmienioną treść Porządku Obrad wraz ze 
wskazaniem żądanych zmian (Załącznik nr 1); 

(b) świadectwa depozytowe potwierdzające 
uprawnienie do złożenia niniejszego żądania 
(Załącznik nr 2); oraz  

(a) the amended wording of the Agenda together with 
an indication of the requested changes (Schedule 
No. 1); 

(b) the certificate of deposit confirming the 
authorisation to make the request provided in this 
request (Schedule No. 2); and 

(c) dokument potwierdzający uprawnienie do 
reprezentowania Akcjonariusza (Załącznik nr 3). 

(c) a document confirming the authorisation to 
represent the Shareholder (Schedule No. 3). 





Schedule no. 1 
(Załącznik nr 1) 
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Agenda for the Ordinary General Shareholders Meeting: 

1. Opening of the Meeting.

2. Election of the Chairman of the Meeting.

3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid resolutions.

4. Adoption of the Meeting Agenda.

5. Appointment of the Ballot-Counting Committee.

6. Review of the Management Board Report on the Company’s operations and the Company’s financial
statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.

7. Review of the Management Board Report on the Group’s operations and the Group’s consolidated
financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.

8. Review of the Supervisory Board’s Report for the financial year January 1st – December 31st 2015.

9. Adoption of resolutions on:

a) approval of the Management Board Report on the Company’s operations in the financial year
January 1st–December 31st 2015;

b) approval of the Company’s financial statements for the financial year January 1st–December 31st
2015;

c) approval of the Management Board Consolidated Report on the Group’s operations in the
financial year January 1st–December 31st 2015;

d) approval of the Group’s consolidated financial statements for the financial year January 1st–
December 31st 2015;

e) distribution of profit generated in the financial year January 1st–December 31st 2015;

f) granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of their duties for
the financial year January 1st–December 31st 2015;

g) granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of their duties for
the financial year January 1st–December 31st 2015;

h) granting consent to transfer the Company’s enterprise, including real properties being part of the
enterprise, to the Company’s subsidiary;

i) change of the Company’s business name and registered seat, amendment of the Company’s
Articles of Association, and authorization of the Supervisory Board to adopt the consolidated text
of the Company’s Articles of Association;

j) the changes in the composition of the Supervisory Board of the Company;

k) the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board
adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6 dated 19
February 2016.

10. Closing the Meeting.



Agenda for the Ordinary General Shareholders Meeting:

Opening of the Meeting.1.

Election of the Chairman of the Meeting.2.

Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid3.

resolutions.

Adoption of the Meeting Agenda.4.

Appointment of the Ballot-Counting Committee.5.

Review of the Management Board Report on the Company’s operations and the Company’s financial6.

statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.

Review of the Management Board Report on the Group’s operations and the Group’s consolidated7.

financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.

Review of the Supervisory Board’s Report for the financial year January 1st – December 31st 2015.8.

Adoption of resolutions on:9.

approval of the Management Board Report on the Company’s operations in the financial yeara)

January 1st–December 31st 2015;

approval of the Company’s financial statements for the financial year January 1st–Decemberb)

31st 2015;

approval of the Management Board Consolidated Report on the Group’s operations in thec)

financial year January 1st–December 31st 2015;

approval of the Group’s consolidated financial statements for the financial year Januaryd)

1st–December 31st 2015;

distribution of profit generated in the financial year January 1st–December 31st 2015;e)

granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of their duties forf)

the financial year January 1st–December 31st 2015;

granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of their dutiesg)

for the financial year January 1st–December 31st 2015;

granting consent to transfer the Company’s enterprise, including real properties being part ofh)

the enterprise, to the Company’s subsidiary;

change of the Company’s business name and registered seat, amendment of the Company’si)

Articles of Association, and authorization of the Supervisory Board to adopt the consolidated

text of the Company’s Articles of Association;

appointment of the newthe changes in the composition of the Supervisory Board members of thej)

Company.;

the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisoryk)

Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6

dated 19 February 2016.

Closing the Meeting.10.
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Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do
31.12.2015. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym

od 01.01.2015 do 31.12.2015,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od

01.01.2015 do 31.12.2015,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok

obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015,
e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku

obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w

roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
h) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład

przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej od Spółki,
i) zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
k) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki przyjętych uchwałą

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r.
10. Zamknięcie obrad.



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia1.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.2.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do3.
podejmowania ważnych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.4.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania6.
finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej7.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.20158.
do 31.12.2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowyma)
trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający odb)
01.01.2015 do 31.12.2015,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupyc)
kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rokd)
obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015,
podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 doe)
31.12.2015,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w rokuf)
obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków wg)
roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w składh)
przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej od Spółki,
zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Radyi)
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,j)
j) wyboru nowychzmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółkik)
.przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19
lutego 2016 r.

10. Zamknięcie obrad.
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Schedule no. 2 
(Załącznik nr 2) 





Schedule no. 3 
(Załącznik nr 3) 














