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Repertorium A nr  14293 /2014           

 

                         AKT  NOTARIALNY 
 

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia roku dwa tysiące czternastego 

(27.08.2014) ja, asesor notarialny Michał Kołpa zastępca Marka Bartnickiego, 

notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy 

Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Presto Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie (adres: 03-118 Warszawa, ulica Mehoffera numer 86), NIP: 

524-249-40-89, REGON: 015697647, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419887  („Spółka ” ) i 

spisałem protokół o treści następującej:-------------------------------------------------------------  

    
                                    PROTOKÓŁ 

 

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Sowiński – Prezes Zarządu Spółki, 

oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez 

Zarząd w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 w Warszawie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Presto Spółka Akcyjna, 

będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie 

zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.  ---------------------  

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono 

kandydaturę Krzysztofa Sowińskiego, a wobec braku innych kandydatur otwierający 

Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę.  -------------------------------  
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UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Krzysztofa Sowińskiego.  ------------------------------------------------------------  

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne 

głosy z 19.615.500 akcji, które stanowią 57,69% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 19.615.500, w tym 19.615.500 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------   

  

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, 

że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 

4021 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie 

internetowej Spółki: http://www.relacje.presto-kominy.pl oraz zamieszczone w 

raporcie bieżącym Spółki z dnia 31 lipca 2014 roku, nr 18/2014, na Zgromadzeniu są 

obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.615.500 akcji i głosów na ogólną ich 

liczbę 34.000.000 akcji, to jest 57,69% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie 

odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na 

porządku obrad.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie 

zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie 

internetowej http://www.relacje.presto-kominy.pl, o następującej treści:  ------------------  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------  

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i 

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -------------  

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. ------------------  

5. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------  

 

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący 

zaproponował podjęcie następujących uchwał w wykonaniu przedstawionego 

porządku obrad:    -----------------------------------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

w sprawie podwy ższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisj ę akcji w 

trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychc zasowych akcjonariuszy 

prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki  

i upowa żnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolit ego Statutu 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie na 

podstawie art. 431 kodeksu spółek handlowych postanawia: ---------------------------------  

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000 zł (pi ęć 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 milionów) 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 najpóźniej 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 wydane 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 podziału zysku, uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 
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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. ---------------------------------------------------------------------------  

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 

k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 27 lutego 

2015 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, 

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, polegających głównie na 

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 możliwie najkrótszym terminie. Biorąc pod 

uwagę średni kurs akcji Emitenta notowanych na rynku Newconnect w ostatnim 

kwartale, Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 10 groszy. 

W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w 

trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady 

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu i rekomenduje 

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: ------------------------------------------------------------  
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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. ---------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.615.500 akcji, 

które stanowią 57,69% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 19.615.500, 

w tym 19.615.500 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

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. Hanna Sowi ńska ; ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Jarosław Olszewski ; -----------------------------------------------------------------------------  

3. Adam Osi ński . -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 
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19.615.500 akcji, które stanowią 57,69% kapitału zakładowego, głosów ważnych 

oddano 19.615.500, w tym 19.615.500 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------  

 

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----   

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. --------  

 

Do aktu załączono listę obecności. -------------------------------------------------------------------  

 

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Sowi ńskiego , 

syna Jerzego i Marianny, zamieszkałego: 85-436 Bydgoszcz, ulica Skalarowa 12, 

PESEL: 56111605359, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego: 

AIF674231. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom oraz Spółce. ----------------  

Poinformowałem, że oryginały pisemnych pełnomocnictw należy załączyć do księgi 

protokołów Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Koszty aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------------------------   

Opłaty wynoszą: -------------------------------------------------------------------------------------------  

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 

ze zm.) 0,5% od kwoty 4.993.500 zł, tj. wartości podwyższenia kapitału zakładowego 

po odliczeniach (5.000.000 zł – 5.000 zł – 1.150 zł – 250 zł – 100 zł)  ---- 24.968,00 zł 

- taksę notarialną z §§ 3 i 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 

2013 roku, poz. 237)  ---------------------------------------------------------------------- 5.000,00 zł 

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr  177, poz. 1054, ze zm.)  ------------ 1.150,00 zł 

Razem  31.118,00 zł 

 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ---------------------------------------------  
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Lista Obecno ści  

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Presto Spółka Akcyjna  z siedzib ą w Warszawie 

w dniu 27 sierpnia 2014  roku 

 

Akcjonariusze 
Liczba 

akcji 
Liczba głosów Podpis 

Krzysztof Sowiński 5.192.500 5.192.500 
 

___________________________ 

Tomasz Olszewski 

 
7.211.500 7.211.500 

___________________________ 

Piotr Olszewski  7.211.500 7.211.500 

___________________________ 

 

 

_____________________________ 

 Przewodniczący Zgromadzenia  


