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
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struktury jej bilansu w kontekście realizacji najważniejszych celów na najbliższe lata, w tym
dalszych działań rozwojowych, a także uwzględnia posiadane przez Spółkę środki pieniężne.
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.
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.
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.
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.

