Raport bieżący nr 1/2013
Data sporządzenia: 10 stycznia 2013
Temat: Rejestracja zmian w Statucie 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. (P.R.E.S.C.O., Spółka) informuje o powzięciu przez Spółkę
informacji dot. zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na
kwotę 100.000 zł oraz wpisania do rejestru przedsiębiorców następującej zmiany w Statucie
Spółki:

W § 6 Statutu Spółki został dodany ust. 10 w następującym brzmieniu:
„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.”

Wyżej przedstawiona zmiana w Statucie Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr
5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zwołanego w dniu 16
listopada 2012 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę powyżej stanowi załącznik do
niniejszego raportu.

www.presco.pl
kontakt@presco.pl

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Oddział w Pile: Al. Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta
stołecznego Warszawy XII wydział KRS pod numerem 0000372319. NIP: 897-17-02-186. Regon 020023793. Kapitał zakładowy – 19
700 000 zł w pełni opłacony.
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„STATUT
P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółka prowadzi działalnoĞü gospodarczą pod firmą: P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna.
2. Spółka moĪe uĪywaü nazwy skrótu firmy: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz wyróĪniającego ją znaku
graficznego.
§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
1.

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

2.

Spółka moĪe tworzyü i prowadziü swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne, a takĪe uczestniczyü w innych spółkach lub przedsiĊwziĊciach na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
§4

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

działalnoĞü holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
działalnoĞü Ğwiadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
działalnoĞü związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
pozostała finansowa działalnoĞü usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeĔ i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
e) pozostała działalnoĞü wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeĔ i funduszów
emerytalnych (PKD 66.19.Z),
f) działalnoĞü centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
g) działalnoĞü prawnicza (PKD 69.10.Z),
h) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnoĞü (PKD
63.11.Z),
i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoĞci gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z),
j) pozostała działalnoĞü profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.90.Z),
k) pozostała działalnoĞü wspomagająca prowadzenie działalnoĞci gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
2. JeĪeli podjĊcie lub prowadzenie działalnoĞci gospodarczej w zakresie ustalonego wyĪej przedmiotu
działalnoĞci Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu
paĔstwa, bądĨ wpisu do rejestru działalnoĞci regulowanej, to rozpoczĊcie lub prowadzenie takiej
działalnoĞci moĪe nastąpiü po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody, koncesji lub dokonania wpisu do
właĞciwego rejestru.
3. Zmiana przedmiotu działalnoĞci Spółki moĪe nastąpiü bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy,
którzy nie zgodzą siĊ na taka zmianĊ, jeĪeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalnoĞci
Spółki powziĊta bĊdzie wiĊkszoĞcią 2/3 głosów w obecnoĞci osób reprezentujących co najmniej połowĊ
kapitału zakładowego.
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§5
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJONARIUSZE I AKCJE.
§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.700.000,00 (słownie: dziewiĊtnaĞcie milionów siedemset tysiĊcy)
złotych i dzieli siĊ na:
a) 16.000.000 (słownie: szesnaĞcie milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych
numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaĞcie milionów), o wartoĞci
nominalnej po 1,00 (jeden) złoty kaĪda akcja.
b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysiĊcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o
kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaĞcie milionów jeden) do 19.700.000
(słownie: dziewiĊtnaĞcie milionów siedemset tysiĊcy), o wartoĞci nominalnej po 1,00 (jeden)
złoty kaĪda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w toku przekształcenia spółki P.R.E.S.C.O. GROUP spółki z
ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w spółkĊ akcyjną:
a) w kwocie 605.000,00 złotych (słownie: szeĞüset piĊü tysiĊcy) kapitałem zakładowym spółki
przekształcanej,
b) w kwocie 4.992.000,00 złotych (słownie: cztery miliony dziewiĊüset dziewiĊüdziesiąt dwa tysiące)
pochodzącymi z zysku Ğrodkami zakumulowanymi na kapitale zapasowym spółki przekształcanej,
c) w kwocie 10.403.000,00 złotych (słownie: dziesiĊü milionów czterysta trzy tysiące) wkładami
pieniĊĪnymi wniesionymi w toku przekształcenia przez wspólników uczestniczących w
przekształceniu i po cenie emisyjnej równej wartoĞci nominalnej akcji, które zgodnie z dyspozycją
art. 309 § 3 Kodeksu spółek handlowych opłacone zostały przed rejestracją przekształcenia w jednej
czwartej ich wartoĞci nominalnej, tj. w kwocie po 1.300.375,00 złotych (słownie: jeden milion
trzysta tysiĊcy trzysta siedemdziesiąt piĊü) przez Piwonski Investments Limited oraz Andrzejewski
Investments Limited.
3. Akcje nowych emisji bĊdą emitowane jako akcje na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. KaĪda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje takĪe na
akcje nie w pełni pokryte.
6. Dokumenty akcji mogą byü 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 odpowiedzialnoĞcią w spółkĊ akcyjną, za załoĪycieli Spółki uwaĪani 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 wiĊcej niĪ 100.000 (słownie: sto tysiĊcy) złotych i
dzieli siĊ na nie wiĊcej niĪ 100.000 (słownie: sto tysiĊcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartoĞci nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) kaĪda. Celem warunkowego podwyĪszenia
kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objĊcia akcji serii C posiadaczom Warrantów
Subskrypcyjnych emitowanych przez SpółkĊ na podstawie i warunkach uchwały Nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objĊcia
akcji serii C bĊdą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez SpółkĊ. Prawo
objĊcia akcji serii C moĪe byü wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku.
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§7
Akcje Spółki mogą byü umorzone jedynie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie akcji dotyczy, w
drodze ich nabycia przez SpółkĊ (umorzenie dobrowolne) na zasadach okreĞlonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
§8
Spółka ma prawo emitowaü obligacje.
ORGANY SPÓŁKI
§9
Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 10
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleĪy w szczególnoĞci:
a) okreĞlenie dnia, według którego ustala siĊ listĊ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany
rok obrotowy (dzieĔ dywidendy),
b) ustalenie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
c) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeĔstwa,
d) wyraĪanie zgody na nabycie przez SpółkĊ przedsiĊbiorstwa lub zorganizowanej czĊĞci
przedsiĊbiorstwa,
e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 powyĪej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
okreĞlone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny byü
zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
4. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnoĞciach wszystkich
lub czĊĞci członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej wiĊkszoĞci 2/3 głosów
oddanych.
§ 11
Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w
Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
§ 12
Zastawnikowi lub uĪytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§ 13
Walne Zgromadzenia odbywają siĊ w Pile lub w Warszawie.
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RADA NADZORCZA
§ 14
1. Rada Nadzorcza składa siĊ z piĊciu do dziewiĊciu członków, w tym Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego. Skład iloĞciowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze
uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzy letniej wspólnej kadencji. KaĪdy członek
Rady Nadzorczej moĪe byü ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza składa siĊ z piĊciu członków powołanych przez ZałoĪycieli.
4. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeĪeniem postanowieĔ ust. 3 powyĪej, powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie w drodze uchwały.
5. W przypadku Ğmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
mogą dokonaü uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spoĞród kandydatów
przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga
zatwierdzenia przez najbliĪsze Walne Zgromadzenie i koĔczy siĊ wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej
albo odbyciem najbliĪszego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze
kooptacji.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez RadĊ Nadzorczą i
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Z zastrzeĪeniem ust. 8 poniĪej, począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia po dopuszczeniu akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno
spełniaü kryteria niezaleĪnoĞci od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
W zakresie kryteriów niezaleĪnoĞci członków Rady Nadzorczej, powinny byü stosowane kryteria
przyjĊte na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki dopuszczono do obrotu. NiezaleĪny członek
Rady Nadzorczej powinien spełniaü kryteria niezaleĪnoĞci przez cały okres trwania kadencji a w razie
zaprzestania spełniania ww. kryteriów powinien niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w terminie 5
(piĊciu) dni roboczych, powiadomiü 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 niezaleĪnego członka Rady Nadzorczej, nie
ma wpływu na moĪliwoĞü dokonywania i waĪnoĞü czynnoĞci dokonywanych przez RadĊ Nadzorczą, w
tym, w szczególnoĞci, podejmowania wiąĪących uchwał, z zastrzeĪeniem innych postanowieĔ
niniejszego Statutu.
9. JeĪeli z jakiegokolwiek powodu liczba niezaleĪnych członków Rady Nadzorczej spadnie poniĪej 2,
Zarząd w terminie 2 miesiĊcy od powziĊcia informacji o zaistnieniu takiej sytuacji jest zobowiązany do
zwołania Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o niezaleĪnych członków
Rady Nadzorczej.
§ 15
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie
jego nieobecnoĞci Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący ustĊpującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady Nadzorczej.
§ 16
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej moĪe byü zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny
siĊ odbyü co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie moĪe byü zwołane
w kaĪdej chwili.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje siĊ za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem
przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za poĞrednictwem poczty
elektronicznej, chyba Īe wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraĪą zgodĊ na odbycie posiedzenia
bez zachowania powyĪszego siedmiodniowego powiadomienia.
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3. Dla waĪnoĞci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
Rady, zgodnie ust. 2 powyĪej.
§ 17
1. NastĊpujące czynnoĞci wymagają zgody Rady Nadzorczej wyraĪonej w formie uchwały:
a) wyraĪanie zgody na ustanawianie zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciąĪeĔ
majątku Spółki, chyba Īe do ich dokonania Statut przewiduje obowiązek uzyskania zgody
Walnego Zgromadzenia;
b) wyraĪanie zgody na nabycie lub objĊcie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz
na przystąpienie Spółki do innych przedsiĊbiorców, w tym takĪe powodujących przystąpienie
Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumieĔ dotyczących współpracy strategicznej
lub zmierzających do podziału zysków;
c) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdaĔ finansowych Spółki;
d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
e) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;
f)

wyraĪanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;

g) zawieranie umów oraz transakcji z podmiotami powiązanymi lub jednostronnego Ğwiadczenia 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 waĪnoĞci uchwały Rady Nadzorczej wyraĪającej zgodĊ w sprawach, o których mowa w ust. 1 w
podpunktach c) oraz e) – g), wymagane jest oddanie głosu za podjĊciem uchwały przynajmniej przez
jednego członka niezaleĪnego, o którym mowa w § 14 ust. 7 Statutu, o ile zostali powołani.
§ 18
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiĞcie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza moĪe ustanawiaü komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia
komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a takĪe okreĞla sposób jego organizacji.
§ 19
1. Z zastrzeĪeniem ustĊpu 2 i 3 poniĪej, do podjĊcia uchwały przez RadĊ Nadzorczą Spółki wymagana
bĊdzie zwykła wiĊkszoĞü głosów oddanych w obecnoĞci co najmniej połowy członków Rady
Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjĊciu uchwały głos decydujący
bĊdzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny byü protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady
Nadzorczej. W protokołach naleĪy podaü porządek obrad oraz wymieniü nazwiska i imiona członków
Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbĊ głosów oddanych na poszczególne uchwały,
podaü sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny byü dołączone odrĊbne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na
posiedzeniu oraz nadesłane póĨniej sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą braü udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
piĞmie za poĞrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piĞmie nie moĪe dotyczyü
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez RadĊ Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu Ğrodków bezpoĞredniego porozumiewania siĊ na odległoĞü. Uchwała jest waĪna, gdy
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treĞci projektu uchwały.
ZARZĄD
§ 20
1. Zarząd Spółki składa siĊ od jednego do piĊciu członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu
oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. KaĪdy z członków Zarządu moĪe byü wybrany
na nastĊpną kadencjĊ.
3. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez ZałoĪycieli.
4. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnoĞciach członków Zarządu Spółki oraz okreĞla
liczbĊ członków Zarządu, za wyjątkiem wskazanym w ust. 3.
§ 21
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiĊbiorstwa Spółki nie zastrzeĪone ustawą lub
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, naleĪą do
kompetencji Zarządu.
2. Tryb działania Zarządu okreĞli szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd
Spółki najpóĨniej na drugim posiedzeniu Zarządu, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. Zarząd uwaĪany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy kaĪdy z członków Zarządu
został skutecznie powiadomiony o mającym siĊ odbyü posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest
przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
4. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje kaĪdemu z członków Zarządu, z zastrzeĪeniem, Īe
kaĪdy członek Zarządu winien otrzymaü powiadomienie, co najmniej na jeden dzieĔ przed planowanym
terminem posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą wiĊkszoĞcią głosów, a w przypadku równoĞci głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
6. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz
Grupy Kapitałowej na nastĊpny rok obrotowy, obejmujący równieĪ planowane wydatki inwestycyjne.
§ 22
1. JeĪeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oĞwiadczeĔ woli i podpisywania w imieniu Spółki
uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków
Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem. JeĪeli Zarząd jest jednoosobowy do składania
oĞwiadczeĔ woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
3. Zarząd Spółki upowaĪniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeĪeli Spółka
posiada Ğrodki wystarczające na wypłatĊ.
4. Zarząd upowaĪniony jest do emisji obligacji zwykłych.
§ 23
1. Zgoda na zajmowanie siĊ przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, bądĨ uczestniczenie w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądĨ uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a takĪe na
udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co
najmniej 10% (dziesiĊciu procent) udziałów lub akcji, bądĨ prawa do powoływania co najmniej jednego
członka zarządu, udzielana jest w imieniu Spółki przez RadĊ Nadzorczą.
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2. Zarząd, przed zawarciem przez SpółkĊ istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w §
17 ust. 1 pkt g) Statutu, zwraca siĊ do Rady Nadzorczej o aprobatĊ tej transakcji/umowy. PowyĪszemu
obowiązkowi nie podlegają w szczególnoĞci transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w
ramach prowadzonej działalnoĞci operacyjnej przez SpółkĊ z podmiotem zaleĪnym, w którym Spółka
posiada wiĊkszoĞciowy udział kapitałowy.
RACHUNKOWOĝû SPÓŁKI
§ 24
1.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, Īe pierwszy rok obrotowy Spółki koĔczy siĊ w
ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna
do rejestru przedsiĊbiorców.

2.

W Spółce tworzy siĊ nastĊpujące kapitały i fundusze:
a)

kapitał zakładowy,

b)

kapitał zapasowy,

c)

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

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych oraz innych bezwzglĊdnie obowiązujących przepisów prawa.”
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