Raport bieżący nr 4/2014
Data sporządzenia: 30 kwietnia 2014
Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. („Spółka”, „P.R.E.S.C.O.”) działając na podstawie art. 399 §
1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 28 maja 2014 r. o
godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 15, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki niepodzielonego w latach ubiegłych
wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym
2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na
podstawie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji
własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w

Zwyczajnym Walny

Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują
się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik sprawozdanie Rady
Nadzorczej z działalności w 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2014 r. zostały także umieszczone na stronie
internetowej

Spółki

w

dziale

"Relacje

Inwestorskie

/

Walne

Zgromadzenia"

(http://www.presco.pl/content/walne-zgromadzenie)
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Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 28 maja 2014 r.
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr 0000372319, działając na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia
2014 r. oraz na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 28
maja 2014 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 15, z następującym
porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok
2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
P.R.E.S.C.O. za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki niepodzielonego w latach ubiegłych wykazanego w
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art.
362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na
podstawie art.362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z treścią art. 4061 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 12 maja 2014 r.

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni
przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo
głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w
dniu rejestracji.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 13 maja 2014 r.) zgłaszają do podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b) liczbę akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
e) wartość nominalną akcji,
f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów
przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi
Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
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zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed
wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 maja 2014 r., ogłasza zmiany
porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
kontakt@presco.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego
żądania.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą
przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z
uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
kontakt@presco.pl.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i
uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu
zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały
z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zgodnie z art. 412 oraz 4121 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny
legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego
podmiotu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się końcu niniejszego ogłoszenia dostępny
jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.presco.pl w zakładce Relacje
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Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 15, w godzinach
od 9:00 do 17:00.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza
oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail:
kontakt@presco.pl najpóźniej do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: kontakt@presco.pl.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze
wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej
obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z których
wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa
te będą wykonywane.
Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez
akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na
adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać
dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli
pełnomocnikiem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej
Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2014 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa
jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Dokumentacja
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie –
Walne Zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie
z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 15.
Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ
Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.presco.pl/content/zwyczajne-walne-zgromadzenie
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie
wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 15 w godzinach od 9:00 do 17:00. Akcjonariusz może
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żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Informacja o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i
drogą korespondencyjną oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiadania się
w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko
związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu
pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone
zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski
sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
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WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.):
Ja ……………………………..……………… (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się ………………………… (wskazać
dokument tożsamości) o numerze ………………………………………. (wskazać numer i serię dokumentu)
Działając w imieniu ……………………………..……………………… (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer
rejestrowy, numer KRS1 i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ……………………………..………………………
(wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się ………………………… (wskazać dokument tożsamości) o numerze
………………………………………. (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej ……………………………………….
(wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez
…………….. (wskazać podmiot) akcji P.R.E.S.C.O. GROUP Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zwołanym na dzień 28 maja 2014 r.
……………………………… (Podpis/Podpisy)
……………………. dnia ……………… 2014 r. (wskazać miejscowość i datę)
……………………………… (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)
odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
(Osoba Fizyczna):
Ja ……………………………..……………………… (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się…………………………(wskazać
dokument tożsamości) o numerze ………………………………………. (wskazać numer i serię dokumentu) niniejszym
udzielam/udzielamy Pani/Panu ……………………………..……………………… (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej
się ………………………… (wskazać dokument tożsamości) o numerze ………………………………………. (wskazać numer i serię
dokumentu), zamieszkałemu/ej …………………………….………………………… (wskazać adres) pełnomocnictwa do
uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez …………….. (wskazać podmiot) akcji
P.R.E.S.C.O. GROUP Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zwołanym na
dzień 28 maja 2014 r.
……………………………… (Podpis/Podpisy)
……………………. dnia ……………… 2014 r. (wskazać miejscowość i datę)
……………………………… (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)
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Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=============================================================================================
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
20. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
21. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
22. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania
uchwał.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
24. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
25. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok
2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013.
26. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
P.R.E.S.C.O. za rok 2013.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
30. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki niepodzielonego w latach ubiegłych wykazanego w
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.
31. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013.
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32. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2013.
33. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2013.
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych na podstawie art.
362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
35. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na
podstawie art.362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
36. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
37. Wolne głosy i wnioski.
38. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
============================================================================================
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania
przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

============================================================================================
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po
rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki
za rok 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=============================================================================================
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Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
za rok 2013
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 ksh, po rozpatrzeniu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2013 oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2013 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie podziału zysku Spółki niepodzielonego w latach ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 348 ksh, w związku z
rozpatrzeniem i zatwierdzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2013, w którym to
sprawozdaniu na skutek zmiany polityki rachunkowości Spółka określiła wpływ zmiany polityki rachunkowości na
zyski zatrzymane w 2012 roku na kwotę 75.360.000,00 zł., uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia z kwoty wykazanego w sprawozdaniu
finansowym za 2013 rok obrotowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 69.259.000,00 złotych,
wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 69.259.000,00 złotych i przeznaczyć ją w całości na
podniesienie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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============================================================================================
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3
Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§1
1. Z kwoty 5.092.000,00 złotych obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 2.728.000,00 złotych i przeznaczyć ją
na podniesienie kapitału zapasowego: 2.728.000,00 złotych (dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy
złotych 00/100 groszy),
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w
wysokości 2.364.000,00 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy) przeznaczyć na
dywidendę dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,12 złotych (dwanaście groszy) na każdą akcję.
§2
1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok
obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku na dzień 12 czerwca 2014 roku.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2014 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=============================================================================================
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonania
obowiązków w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi
Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
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Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szejko - Członkowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków
w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala
co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Pawłowi Szejko – Członkowi Zarządu Spółki
- absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Tadeuszowi Różańskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
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Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Józefowi Makarewicz - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Andrzejowi Józefowi Makarewicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
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z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala
co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Rafałowi Kamińskiemu -Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie skupu akcji własnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się Zarządowi P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”)
upoważnienia do nabywania akcji Spółki notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Warunki nabywania akcji nieokreślone w niniejszej uchwale zostaną określone przez Zarząd i zaopiniowane
przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest uprawniony w tym celu do przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159
ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn.
zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z
dnia 22 grudnia 2003 r. W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić
do Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie warunków w formie uchwały.
§2
1. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad:
a) maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 591.000 (słownie: pięćset
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji (3% akcji), co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych
akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki;
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b)

upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się w terminie trzech lat od
daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych
na ich nabycie;

c)

minimalna wysokość zapłaty za 1 (jedną) akcję wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty), a cena
maksymalna nie może przekroczyć kwoty 14 złotych zł (czternaście złotych) za jedną akcję;

d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od
kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu
spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
e) akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem
przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych;
f)

termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie
z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U.
Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed
rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w
szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób
rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej
działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do
Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.
3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do
dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.
4. Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić
nabywanie akcji w związku z zamiarem:
a)

zakończenia nabywania akcji przed dniem 28 maja 2017 r.,

b)

zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. a) i b) zobowiązuje się Zarząd do podania informacji
o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.
§3
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych
do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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=============================================================================================

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych

§1
W związku z Uchwałą nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 362 § 2 pkt.3
Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia, co następuje:
§2
Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na
podstawie uchwały nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie:
trzy miliony pięćset tysięcy złotych)
§3
1.

Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================================================================
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O.
GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
1. W § 4 ust. 1 statutu po literze k) dodaje się kolejne litery oznaczone l) i m) o następującym brzmieniu:
l) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
m) działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
2. Pozostałe zapisy Statutu Spółki pozostają bez zmian,
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§2
Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki wg następującego brzmienia:
„TEKST JEDNOLITY STATUTU P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. – 28 MAJA 2014 ROKU
STATUT
P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
1.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą.
§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)
b)
c)
d)

działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
e) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 66.19.Z),
f) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
g) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
h) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD
63.11.Z),
i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
k) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
l) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
m) działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu
działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa,
bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może
nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody, koncesji lub dokonania wpisu do właściwego rejestru.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy
nie zgodzą się na taka zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta
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będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.
§5
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJONARIUSZE I AKCJE.
§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.700.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) złotych
i dzieli się na:
a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach
od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00
(jeden) złoty każda akcja.
b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych
numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie:
dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w toku przekształcenia spółki P.R.E.S.C.O. GROUP spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną:
a) w kwocie 605.000,00 złotych (słownie: sześćset pięć tysięcy) kapitałem zakładowym spółki
przekształcanej,
b) w kwocie 4.992.000,00 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące)
pochodzącymi z zysku środkami zakumulowanymi na kapitale zapasowym spółki przekształcanej,
c) w kwocie 10.403.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta trzy tysiące) wkładami pieniężnymi
wniesionymi w toku przekształcenia przez wspólników uczestniczących w przekształceniu i po cenie
emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, które zgodnie z dyspozycją art. 309 § 3 Kodeksu spółek
handlowych opłacone zostały przed rejestracją przekształcenia w jednej czwartej ich wartości nominalnej,
tj. w kwocie po 1.300.375,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć)
przez Piwonski Investments Limited oraz Andrzejewski Investments Limited.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje także na akcje
nie w pełni pokryte.
6. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, przy czym nie dotyczy to akcji
zdematerializowanych.
9.

W związku z zawiązaniem Spółki w związku z przekształceniem P.R.E.S.C.O. GROUP spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, za założycieli Spółki uważani są Wspólnicy spółki przekształcanej,
którzy uczestniczą w Spółce – jako spółce przekształconej, tj. Piwonski Investments Limited i Andrzejewski
Investments Limited.
10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się
na nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.00
zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest
przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez
Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
16 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych
serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 listopada
2016 roku.
§7
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Akcje Spółki mogą być umorzone jedynie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie akcji dotyczy, w drodze ich
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
§8
Spółka ma prawo emitować obligacje.

ORGANY SPÓŁKI
§9
Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 10
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
obrotowy (dzień dywidendy),
b) ustalenie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
c) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,
d) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być
zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
4. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub
części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.
§ 11
Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w
Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
§ 12
Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§ 13
Walne Zgromadzenia odbywają się w Pile lub w Warszawie.
RADA NADZORCZA
§ 14
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1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzy letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady
Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli.
4. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie w drodze uchwały.
5. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą
dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych
przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez
najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem
najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia po dopuszczeniu akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać
kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie
kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, powinny być stosowane kryteria przyjęte na rynku
regulowanym, na którym akcje Spółki dopuszczono do obrotu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien
spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania kadencji a w razie zaprzestania spełniania ww.
kryteriów powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, powiadomić o
tym Zarząd.
8. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, przez któregokolwiek z członków
Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na
możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym, w szczególności,
podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu.
9. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 2, Zarząd w
terminie 2 miesięcy od powzięcia informacji o zaistnieniu takiej sytuacji jest zobowiązany do zwołania
Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o niezależnych członków Rady
Nadzorczej.
§ 15
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej.
§ 16
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się
odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej
chwili.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym
członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
siedmiodniowego powiadomienia.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady,
zgodnie ust. 2 powyżej.
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§ 17
1. Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
a) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń
majątku Spółki, chyba że do ich dokonania Statut przewiduje obowiązek uzyskania zgody Walnego
Zgromadzenia;
b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na
przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do
spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub
zmierzających do podziału zysków;
c) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
e) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;
f)

wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;

g) zawieranie umów oraz transakcji z podmiotami powiązanymi lub jednostronnego świadczenia na
rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na
podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z
wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w §23 ust. 2 Statutu;
h) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę w sprawach, o których mowa w ust. 1 w
podpunktach c) oraz e) – g), wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego
członka niezależnego, o którym mowa w § 14 ust. 7 Statutu, o ile zostali powołani.
§ 18
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie
członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu,
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.
§ 19
1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie
zwykła większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku
równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady
Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady
Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady
Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób
przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu
oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.

ZARZĄD
§ 20
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz
pozostałych członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na
następną kadencję.
3. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli.
4. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę
członków Zarządu, za wyjątkiem wskazanym w ust. 3.
§ 21
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki
najpóźniej na drugim posiedzeniu Zarządu, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został
skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej
połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
4. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że każdy
członek Zarządu winien otrzymać powiadomienie, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem
posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
6. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz Grupy
Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki inwestycyjne.
§ 22
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni
są: Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie,
członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i
podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka
posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Zarząd upoważniony jest do emisji obligacji zwykłych.
§ 23
1. Zgoda na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, bądź uczestniczenie w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a także na udział w
konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10%
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(dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu,
udzielana jest w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w § 17 ust.
1 pkt g) Statutu, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi
nie podlegają w szczególności transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 24
1.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w
ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna do
rejestru przedsiębiorców.

2.

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:
a)

kapitał zakładowy,

b)

kapitał zapasowy,

c)

inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”
§3
Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
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UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W DNIU 28.05.2014 R.

1. Uzasadnienie uchwały nr 3 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest spółką publiczną, która za cel stawia sobie transparentność działania oraz
jasne i czytelne przedstawienie relacji inwestorom. Stąd dopuszczenie mediów do relacjonowania
przebiegu obrad jest uzasadnione.
2. Uzasadnienie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 ksh. Dyskusja w w/w kwestiach
pozwala określić i przyjąć strategię rozwoju Spółki oraz ocenić pracę jej statutowego organu i kondycję
finansową Spółki. Pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie w/w sprawozdań uzasadnia
podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy na Walnym Zgromadzeniu umożliwia art. 395 § 5
ksh. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala określić i przyjąć strategię rozwoju Grupy Kapitałowej oraz ocenić
pracę Zarządu w tym zakresie i kondycję finansową Grupy. Pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej
odnośnie w/w sprawozdań uzasadnia podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2013
Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Rada
Nadzorcza działała zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i własnego Regulaminu. Rada
Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności Spółki wykonując swoje
obowiązki, dlatego podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.
5. Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku Spółki niepodzielonego w latach ubiegłych
wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013
Spółka zmieniła w roku 2013 politykę rachunkowości w zakresie wyceny udziałów w podmiotach
podporządkowanych. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonych przez Unię Europejską, według
zasady kosztu historycznego z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy. Powyższe, uwzględniając zasadę ciągłości wyrażoną w art. 5 ustawy o rachunkowości,
spowodowało konieczność przekształcenia danych z lat poprzednich. Po korekcie Spółka wykazała zysk
niepodzielony w latach poprzednich w wysokości 69.259.000,00 zł. co uzasadnia podjęcie uchwały w
proponowanym kształcie.
6. Uzasadnienie uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 ustalenia dnia dywidendy
oraz terminu jej wypłaty
Zarząd Spółki przedstawił rekomendację dotyczącą podziału zysku netto P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok
obrotowy 2013 biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Zaproponowany sposób
podziału zysku uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej, jest zgodny z polityką dywidendową Spółki i
wynika z analizy sytuacji finansowej Spółki oraz struktury jej bilansu w kontekście realizacji
najważniejszych celów na najbliższe lata, w tym dalszych działań rozwojowych, a także uwzględnia
posiadane przez Spółkę środki pieniężne.
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7. Uzasadnienie uchwał nr 9-16 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów statutowych Spółki
Podjęcie uchwał w kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki jest obligatoryjne zgodnie z
art. 393 § 1 pkt 1 ksh. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala ocenić pracę poszczególnych członków tych
organów. Pozytywna ocena ich pracy uzasadnia podjęcie uchwał w proponowanym kształcie.
8. Uzasadnienie uchwały nr 17 w sprawie skupu akcji własnych
Spółka planuje przeprowadzić skup akcji własnych na zasadach i w zakresie określonym w projekcie
uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia. Cena wykupu akcji została określona na kwotę od 1 do 14 zł.
Biorąc pod uwagę fakt, że aktualny kurs akcji spółki jest niższy niż kurs debiutu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest
uzasadnione interesem Spółki i Akcjonariuszy. Należy wskazać, że aktualna sytuacja w zakresie wyceny
kursu akcji na GPW powoduje, iż giełdowa wycena akcji Spółki nie odpowiada ich wartości godziwej.
Przeprowadzenie odkupu akcji własnych przez Spółkę przyczyni się do wzrostu ich wartości, co w
konsekwencji zgodne jest z interesami zarówno Akcjonariuszy (którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie
średnio- i długoterminowym), jak i Spółki (niska cena akcji skutkuje także zmniejszeniem poziomu
kapitalizacji Spółki, co pociąga za sobą negatywne konsekwencje w sferze finansów Spółki). W ocenie
Zarządu zaproponowana konstrukcja programu odkupu akcji własnych (oparta na postanowieniach art.
362§1 pkt 8 ksh., art. 362§2 ksh i 393 pkt 6 ksh) stanowi dla Spółki narzędzie umożliwiające kontrolę
sytuacji rynkowej i reagowanie na nią. Program skupu akcji umożliwia ich dalszą odsprzedaż albo
umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego. Zaproponowane w uchwale parametry tego programu
uwzględniają aktualną sytuację Spółki. Realizacja proponowanego przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób
istotny na możliwość rozwoju Spółki i realizacji jej celów strategicznych. Warunki programu umożliwiają
zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach.
9. Uzasadnienie uchwały nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na
skup akcji własnych
Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie skupu akcji własnych implikuje konieczność utworzenia kapitału
rezerwowego umożliwiającego realizację programu skupu akcji własnych.
10. Uzasadnienie uchwały nr 19 w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki
Spółka zamierza podjąć działalność usługową w zakresie związanym z administracyjną obsługą biura i
działalnością rachunkowo – księgową oraz doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów z jej Grupy
Kapitałowej. Powyższe wymaga zmiany statutu Spółki odnośnie dodania nowego PKD do statutu.
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z działalności w 2013 roku
oraz z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za 2013 rok
Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza niniejszym przedkłada
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O.
GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2013.
I.

Skład Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w 2013 roku.

Zgodnie ze statutem P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.
W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili następujący
członkowie:
1.
2.
3.
4.
5.
II.

Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Wojciech Adam Piwoński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
Rafał Kamiński – Członek Rady Nadzorczej;
Agnieszka Natalia Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej;
Andrzej Józef Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej.
Działalność Rady Nadzorczej w 2013 roku.

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i decyzji
akcjonariuszy.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki P.R.E.S.C.O.
GROUP S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Rada Nadzorcza w szczególności:
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., sytuacją finansową spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
- analizowała wyniki ekonomiczno – finansowe i dokonywała ich oceny,
- zapoznawała się z informacjami Zarządu dotyczącymi działalności Spółki,
- podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki wymagał decyzji
Rady.
Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2013 odbyła łącznie 8 posiedzeń w dniach:
- 5 lutego 2013 r.
- 5 kwietnia 2013 r.
- 22 maja 2013 r.
- 24 maja 2013 r.
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- 14 czerwca 2013 r.
- 30 września 2013 r.
- 9 grudnia 2013 r.
- 17 grudnia 2013 r.
W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto 23 uchwały. Najważniejsze uchwały dotyczyły:
- oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 rok
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za 2013 rok,
- oceny sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,
- wyrażenia zgody na kupno udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
- wyznaczenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w Programie Motywacyjnym.
Jednym z głównych zadań Rady Nadzorczej jest powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP
S.A. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. skład Zarządu
przedstawiał się następująco:
1. Krzysztof Piwoński – Prezes Zarządu,
2. Wojciech Andrzejewski – Wiceprezes Zarządu,
3. Paweł Szejko – Członek Zarządu.
Szczegółowy zakres podejmowanych uchwał przez Radę Nadzorczą w 2013 roku znajduje się w protokołach z
posiedzeń Rady Nadzorczej.
III.

Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ocenę swojej pracy za 2013 rok.
W omawianym okresie Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na
bieżąco konsultując istotne aspekty działalności Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała
informacje o bieżącej działalności Spółki, sytuacji finansowej, przedsięwzięciach realizowanych przez Spółkę oraz
współpracy z kontrahentami z dokumentów, informacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej posiadając niezbędne kwalifikacje pozwalające na prawidłowe pełnienie
powierzonych im funkcji sprawowali ciągły nadzór nad działalnością Spółki.
Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w miarę potrzeb Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zawsze przy 100% frekwencji. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej
obecni byli członkowie Zarządu, co pozwoliło na pozyskanie od Zarządu szczegółowych informacji i wyjaśnień.
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Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza w sposób
prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków, działała w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni
nadzór nad Spółką.
IV.

Ocena sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O.
GROUP S.A. za 2013 rok.

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu rocznych sprawozdań finansowych P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz Grupy
Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za 2013 rok. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej
prezentacji wyników ekonomiczno – finansowych, ponieważ elementy te zostały szczegółowo przedstawione w
sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki.
Zdaniem Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę i Grupę Kapitałową metody rachunkowości zostały zastosowane
zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych – BDO sp. z o.o. został wybrany zgodnie z przepisami prawa, a biegli rewidenci
dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu.
Po dokonanym badaniu sprawozdań finansowych Zarząd Spółki złożył wniosek dotyczący podziału zysku
osiągniętego w roku obrotowym 2013, zgodnie z którym rekomenduje przeznaczenie go w ten sposób, że z
osiągniętego w 2013 roku zysku netto w wysokości 5.092 tys. złotych Zarząd proponuje wyłączyć od podziału
między akcjonariuszy kwotę 2.728.000,00 złotych i przeznaczyć ją na podniesienie kapitału zapasowego. Pozostałą
do podziału kwotę zysku w wysokości 2.364.000,00 złotych Zarząd rekomenduje przeznaczyć na wypłatę
dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 złotych (12 groszy) na każdą akcję.

Podsumowując Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o:
- przyjęcie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
- wyłączenie, z zysku netto osiągniętego za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.092.000,00 złotych, od podziału
pomiędzy akcjonariuszy kwoty 2.728.000,00 złotych i przeznaczyć ją na podniesienie kapitału zapasowego.
Pozostałą do podziału kwotę zysku w wysokości 2.364.000,00 złotych Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczyć
na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 złotych (12 groszy) na każdą akcję,
- wyłączenie z zysku netto niepodzielonego w latach ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy 2013 kwoty 69.259.000,00 złotych i przeznaczyć ją w całości na podniesienie kapitału zapasowego.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1. Tadeusz Różański

……………………………

2. Wojciech Piwoński

…………………………..
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3. Rafał Kamiński

.………………………….

4. Agnieszka Wiśniewska

……………………………

5. Andrzej Makarewicz

……………………………

Piła, dnia 22 kwietnia 2014 r.
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