UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W DNIU 27.06.2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2015
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 2015 oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015
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 2015
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 2015 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 2015 biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Uzasadnienie uchwał nr 8-14 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.
7. Uzasadnienie uchwał nr 15-19 w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej na
okres nowej trzyletniej kadencji
Podjęcie uchwał w kwestii powołania członków w skład Rady Nadzorczej wynika z treści art.
385 § 1 kodeksu spółek handlowych. Członkowie rady Nadzorczej zostali zarekomendowani
przez akcjonariusza Spółki tj. Andrzejewski Investments Limited. W stosunku do

dotychczasowego składu Rady Nadzorczej następuje jedna zmiana – w miejsce Pana Rafała
Kamińskiego, proponuje się powołanie na Członka Rady nadzorczej Panią Danutę
Andrzejewską. Jej wykształcenie i dotychczasowa kariera zawodowa świadczą o wysokich
kompetencjach Pani Andrzejewskiej i dają gwarancję należytego i profesjonalnego
sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Uzasadnienie uchwały nr 20 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w
imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia
Przekazanie wypracowanego zysku Spółki na poczet skupu Akcji Własnych w celu ich
umorzenia stanowić może korzystny sposób jego dystrybucji pozwalając jednocześnie na
optymalizacje struktury kapitału. W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone
w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż leżą w najlepszym interesie akcjonariuszy
Spółki. W ocenie Zarządu Spółki możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych na
zasadach wskazanych powyżej winna w dłuższym okresie przyczynić się do wzrostu wartości
akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie względnie do
ograniczenia potencjalnego ryzyka spadku wartości akcji Spółki w przypadku zaistnienia
ewentualnej dekoniunktury rynkowej.

