FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU
1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu
umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 września 2016 roku.
2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji
Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu
do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma
pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W
przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce
sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji,
zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których
pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby
akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze
wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą
projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od
projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu
uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się
określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I
DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
PEŁNOMOCNIK:
___________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
___________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)
AKCJONARIUSZ:
___________________________________________________________________
(imię i nazwisko Akcjonariusza)
____________________________________________________________________
(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON/KRS)
___________________________________________________________________
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU NA GODZ. 13.00

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 2016
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

za

przeciw
zgłoszenie
sprzeciwu

wstrzymuję się

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji
______________
Inne

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Treść instrukcji*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

za

przeciw
zgłoszenie
sprzeciwu

wstrzymuję się

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji
______________
Inne

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Treść instrukcji*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

za

przeciw
zgłoszenie
sprzeciwu

wstrzymuję się

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji
______________
Inne

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Treść instrukcji*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

za

przeciw
zgłoszenie
sprzeciwu

wstrzymuję się

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji
______________
Inne

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

Liczba akcji
______________

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Treść instrukcji*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

CZĘŚĆ III
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
28 września 2016 roku
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 września 2016 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 2016 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 28 września 2016 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności
do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie 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.
z dnia 28 września 2016 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie w sprawie zmiany §1, §4 i §6 Statutu Spółki

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. zmienia §1 Statutu w ten sposób, że
otrzymuje on następujące brzmienie: --------------------------------------1. „Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: YOLO Spółka Akcyjna. -2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: YOLO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.” ------------------------------------------------------------------------

§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zmienia §4 ust. 1 Statutu w ten
sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów – jako przeważający przedmiot działalności spółki,

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych
64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
64.91.Z - Leasing finansowy,
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.10.Z - Działalność prawnicza,
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
74.90.Z - Pozostała
niesklasyfikowana,

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zmienia §6 ust. 1 Statutu w ten
sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.779.890,00 (słownie: dziewiętnaście milionów
siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się
na:
a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o
kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o
wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o
kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000
(słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00
(jeden) złoty każda akcja.
c) 78.900 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) zwykłych akcji na okaziciela
serii C, o kolejnych numerach od 19.700.001 (słownie: siedemnaście milionów jeden) do
19.779.890 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.”
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. skreśla §6 ust. 10 Statutu.
§5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał
objętych tym protokołem.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

==================================================================================

