UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W DNIU 19.06.2015 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2014
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 pkt 1 kodeksu
spółek handlowych. 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 2014 oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy na Walnym
Zgromadzeniu umożliwia art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych. 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 2014
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 za rok obrotowy 2014 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 2014 biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.
Wnioskowane przez Zarząd przeznaczenie zysku netto Spółki za 2014 r. w całości na kapitał
zapasowy uzasadnione jest realizacją strategii Spółki i Grupy Kapitałowej, która zakłada dalszy
rozwój działalności windykacyjnej, w związku z czym Spółka nie przewiduje
wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok.
6. Uzasadnienie uchwał nr 8-15 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów
statutowych Spółki
Podjęcie uchwał w kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki jest
obligatoryjne zgodnie z art. 393 § pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w
kwestiach pozwala ocenić pracę poszczególnych członków tych organów. Pozytywna ocena
ich pracy uzasadnia podjęcie uchwał w proponowanym kształcie.

