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UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  

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 Mariusza Obszańskiego.  -----------------------  

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, 

oddano ważne głosy z 19.358.176 akcji, które stanowią 22,38% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 19.358.176, w tym 19.358.176   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. 

402
1
 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie 

internetowej Spółki: http://www.relacje.presto-kominy.pl oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym 

Spółki z dnia 19 marca 2018 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 19.358.176 akcji i głosów na ogólną liczbę 86.516.601 akcji, 

zgodnie ze stanem akcji zarejestrowanym w depozycie akcji prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., to jest 22,38% kapitału 

zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do 

podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.  --------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki nie uczestniczy Zarząd Spółki ani przedstawiciel Zarządu 

Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad opublikowany 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/  Powzięcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub 

jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.  ------------------------------------  

4/  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------  
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Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie 

następującej uchwały:    ---------------------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub 

jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 

na rzecz osoby trzeciej  

  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRESTO S.A. (dalej Spółka), działając na 

podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na 

wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa 

Spółki lub jego zorganizowanej części, stanowiącej całość lub część działalności 

obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w 

wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników 

materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności Spółki, w 

tym również nieruchomość wykorzystywaną przez Spółkę, związaną z lub 

przeznaczoną do prowadzenia przez Spółkę działalności, na rzecz osoby trzeciej. 

Nieruchomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieruchomością 

gruntową, objętą księgą wieczystą o numerze WA1L/00047700/1, położoną w 

województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock, obrębie 0004 

Dębe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 

wszelkich czynności niezbędnych do realizacji wydzierżawienia przedsiębiorstwa 

Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego lub czynności zmierzających do takiego zbycia, w tym w 

szczególności do: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1) ustalenia szczegółowych warunków wydzierżawienia lub zbycia przedsiębiorstwa 

Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego przez Spółkę; ---------------------------------------------------------------------  

2) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników 

materialnych i niematerialnych (w tym nieruchomości), które zostaną wydzierżawione 

lub zbyte lub zostanie na nich ustanowione ograniczone prawo rzeczowe; ---------------  

3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne 

lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich 

umów związanych z wydzierżawieniem przedsiębiorstwa Spółki lub jego 

zorganizowanej części lub ustanowieniem na nich ograniczonego prawa rzeczowego 
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lub zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, uwzględniających 

warunki wskazane w niniejszej uchwale. ------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy 

z 19.358.176 akcji, które stanowią 22,38% kapitału zakładowego, głosów ważnych 

oddano 19.358.176, w tym 5.192.000 głosów „za”, 14.166.176 głosów „przeciw” oraz 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


