Raport bieżący nr 48/2012/K
Data sporządzenia: 18 października 2012
Temat: Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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") z siedzibą w Warszawie informuje, że w treści
ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 16 listopada 2012 r. pojawił się błąd polegający na
podaniu niewłaściwych terminów niektórych zdarzeń związanych z realizacją
harmonogramu przygotowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W szczególności
są to:
a) Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – było: 1
listopada 2012 r., powinno być: 31 października 2012 r.
b) Ostateczny dzień, w którym akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – było: 27 października 2012
r., powinno być: 26 października 2012 r.
c) Ostateczny dzień, w którym Zarząd ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na
żądanie akcjonariuszy – było: 30 października 2012 r., powinno być: 29 października
2012 r.
Stosowne korekty zostały naniesione na treść ogłoszenia oraz wprowadzone do
dokumentów załączonych na stronie internetowej Spółki w dziale „Relacje Inwestorskie –
Walne Zgromadzenia”.
Poniżej znajduje się skorygowany raport (zmiany naniesiono w treści załącznika):
„Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 16
listopada 2012 r. o godz. 13: 00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 15, z następującym
porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji
warrantów

subskrypcyjnych

serii

A

z

pozbawieniem

prawa

poboru

dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym
zmiany Statutu Spółki a także o dematerializacji, ubieganiu się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w NWZ, a także projekty uchwał
NWZ wraz z uzasadnieniem znajdują się w załączeniu.

Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2012 r. zostały także umieszczone na
stronie internetowej Spółki w dziale "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia"
(http://www.presco.pl/content/walne-zgromadzenie-0)
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Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna
na dzień 16 listopada 2012 r.
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2
oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13: 00, w siedzibie Spółki przy al. Jana
Pawła II 15, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych
serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji
serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki
a także o dematerializacji, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na
rynku regulowanym.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą
Zgromadzenia, tj. na dzień 31 października 2012 r.
Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na
16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 2 listopada 2012 r.)
zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia
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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.
Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 października 2012 r. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie
później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29
października 2012 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 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na
stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki
lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@presco.pl.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji
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zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zgodnie z art. 412 oraz 4121 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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
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 Nadzwyczajnym 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 rozpoczęcia Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym
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Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy
obecności.
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady
Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 listopada 2012 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 Nadzwyczajnemu 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są
umieszczone od dnia zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie
Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 15.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu
akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie
Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 15 w godzinach od 9:00 do 17:00. Akcjonariusz może 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 Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą
korespondencyjną
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka
nie przewiduje również możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy
komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
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Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
w dniu 16 listopada 2012 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==================================================================================
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania
przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==================================================================================
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
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z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów
subskrypcyjnych

serii

A

z

pozbawieniem

prawa

poboru

dotychczasowych

akcjonariuszy,

uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o dematerializacji, ubieganiu się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==================================================================================
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, uchwala
co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonej w
Pile przy ul. Witaszka dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1I/00000954/9 oraz prawa użytkowania
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wieczystego nieruchomości położonej w Pile przy ul. Witaszka dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
PO1I/00002166/2 wraz z posadowionymi na nieruchomościach budynkami.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==================================================================================
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 430, 433, 448 i art. 453
ksh, uchwala co następuje:
I. PROGRAM MOTYWACYJNY
§1
1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla
Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej („Program Motywacyjny”).
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat obrotowych tj. za lata
obrotowe 2013 - 2015.
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych
Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w
Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.
§2
Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających
do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z
Warrantów Subskrypcyjnych poprzez objęcie akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki będzie stwierdzenie spełnienia przez wskazane odrębnie osoby uprawnione celów lub
kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i aktów wykonawczych.
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II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z POZBAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
PRAWA POBORU UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII C Z POZBAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU
§3
1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 12 niniejszej
uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 100.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii C Spółki z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii C Spółki na
warunkach ustalonych zgodnie z §§ 4– 5 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 30 listopada 2016
roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii C w
terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.
§4
1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie wskazanym odrębnie osobom o
kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej wskazanym przez Zarząd Spółki, a w
odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w uchwalonym
zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Regulaminie Programu Motywacyjnego, w uchwałach
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień
Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych
zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).
2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie
prawa poboru w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie
uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia
opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału w
Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte i wykonane przez Osoby Uprawnione w terminie
wskazanym w § 3 ust. 5 tracą ważność.
§5
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1. Upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia za zgodą Rady Nadzorczej Regulaminu Programu Motywacyjnego
określającego

szczegółowe

warunki

realizacji

Programu

Motywacyjnego

(Regulamin

Programu

Motywacyjnego), uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane poniżej kryteria przydziału
Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniając jednocześnie Osoby Uprawnione do wykonania praw z objętych
Warrantów Subskrypcyjnych. Regulamin Programu Motywacyjnego będzie wskazywać ponadto szczegółowe
proporcje powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w zależności od
osiąganego celu, przy czym Osoby Uprawnione nabędą prawo do objęcia i wykonania praw w związku z
osiągnięciem oznaczonego odrębnie celu wynikowego dotyczącego istotnych obszarów funkcjonowania
Spółki,.
3. Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniające jednocześnie Osoby Uprawnione do wykonania
praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych dotyczyć będą osiągnięcia określonych szczegółowo w
Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz indywidualnie oznaczanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w
odniesieniu do każdej z Osób Uprawnionych celów wynikowych (dalej Cele Wynikowe). Cele Wynikowe będą
oznaczane odrębnie i weryfikowane dla każdego z rocznych okresów obowiązywania Programu
Motywacyjnego.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego określić może ponadto kryterium lojalnościowe rozumiane jako
świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej na podstawie
powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest
świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub
spółek z jej Grupy Kapitałowej przez określony okres, którego łączne spełnienie z Celem Wynikowym może
być wymagane do powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu
realizacji niniejszej Uchwały.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
§6
W trybie określonym w art. 448 ksh podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż
100.000 (słownie: sto tysięcy) w drodze emisji 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.
§7
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
§8
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Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. Pozbawienie prawa poboru w stosunku
do akcji serii C jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak
również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§9
1. Prawo objęcia akcji serii C przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Akcje serii C obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii C obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 1,01 zł (jeden złoty 01/100).
§ 10
1. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
1) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku
obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 ksh włącznie, akcje te uczestniczą
w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym
doszło do ich wydania;
2) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy,
o którym mowa w art. 348 § 2 ksh do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku
począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Wobec faktu, iż akcje serii C zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust.
1, rozumie się zapisanie akcji serii C na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
§ 11
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku
regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii C.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji
serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy
depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C które
powinny obejmować co najmniej: treść oferty objęcia akcji serii C warunki przyjmowania oświadczeń o
objęciu akcje serii C oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania,
wynegocjowania i realizacji oferty.

III.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
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§ 12
W § 6 Statutu Spółki dodaje się 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 4/2012 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.”
§ 13
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych w § 12 niniejszej uchwały.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany § 6 Statutu Spółki
w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy
zmiany § 6 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 12 niniejszej uchwały.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 16 listopada 2012 r.

OPINIA ZARZĄDU
SPÓŁKI P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ
PRAWA POBORU AKCJI SERII C
ORAZ PROPONOWANY SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii C
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego
przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów
motywacyjnych dla pracowników Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz osób, mających wpływ na wyniki i rozwój
Spółki i jej Grupy Kapitałowej.
Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi
formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A
oraz akcji serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii C w wysokości 1.01 zł (jeden złoty 01/100) za
jedna akcję.”
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