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Uchwała nr __ 
z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Presto  S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 
§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 
art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią 
______ ______.  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 
z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-

skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w spra-
wie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Sta-

tutu 
 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 
431 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje: 
 

§ 1. 
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

5.000.000 zł (pięć milionów złotych), tj. z kwoty 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy złotych)  
do kwoty 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 50.000.000 (pięćdziesięciu milio-
nów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

3. Walne zgromadzenie postanawia, że cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) 
każda. 

4. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane. 
5. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem 

akcji. 
6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 

a. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóź-
niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 
1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wyda-
ne lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

b. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie po-
działu zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te 
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 
1 stycznia tego roku obrotowego. 

7. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 
oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona 
nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. 
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8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach sub-
skrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 27 listopada 2014 roku. 

 
§ 2. 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychcza-
sowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a także propozycją dotyczącą sposobu usta-
lenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii C, polegają-
cych głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez 
podwyższeniu kapitałów własnych Spółki w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego 
do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji 
akcji serii C zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce 
redukcję poziomu swoich zobowiązań. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również 
dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii C oraz koniecznością zamknięcia emisji w możli-
wie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-
skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie 
zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu i re-
komenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”. 

 
§ 3. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić 
treść §7 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:„ 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się 
na: 
a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami 

od A 00 000 001 do A 30 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 

4 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
c) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 

001 do C 50 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
 

§ 4. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu 
Spółki. 
 

§5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. 
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Uchwała nr __ 
z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887 

 
 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o treść 
art. 385  §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki: 
 

1. _____ _________; 
2. _____ _________; 
3. _____ _________. 
 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


