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Uchwała nr __ 

z dnia 30 marca 2015 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 30 marca 2015 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 emisji obligacji serii B 

 

 

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

art. 2 pkt 1 ustawy o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 730 z późniejszymi zmianami) – 

zwanej dalej „Ustawą o obligacjach” oraz § 25 ust. 5 pkt i) Statutu Spółki – postanawia o emisji obligacji, 

zgodnie §1 - §2, niniejszej uchwały. 

 

§ 1. 

 

1. Emisja obejmuje do 30.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda.  

2. Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej. 

3. Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie co najmniej 10.000 obligacji. 

4. Wykup obligacji nastąpi w terminie dwóch lat od dnia przydziału obligacji.  

5. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej równej 9 proc. w skali roku. 

6. Emisja obligacji przeprowadzana będzie w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach. Wzór propozycji 

nabycia obligacji, o którym mowa w art. 10 Ustawy o obligacjach, która będzie składana wybranym 

przez Presto podmiotom określi Zarząd Presto. 

7. Obligacje będą pozbawione postaci dokumentu zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach i zapisane 

w ewidencji w rozumieniu art. 5a ust. Ustawy o obligacjach. 

8. Obligacje będą zabezpieczone. Szczegółowy przedmiot zabezpieczenia określi Zarząd w Warunkach 

Emisji Obligacji serii B 

9.  Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji 

serii B. 

 

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do 

wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: 

1. ubieganie się o wprowadzenie obligacji serii do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowa-

nym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek Cata-

lyst), 

2. złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie obligacji serii B, 

3. dokonania dematerializacji obligacji serii B, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajo-

wym Depozytem Papierów Wartościowy S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których 
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przedmiotem byłaby rejestracja obligacji serii B, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowy S.A. z siedzibą w Warszawie, 

4. dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


