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OGŁOSZENIE ZARZ�DU SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. 

Zarz�d Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie („Spółka”), działaj�c na 

podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwi�zku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych 

(„KSH”), zwołuje na dzie� 22 czerwca 2017 roku (czwartek) na godzin� 11.00 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”), które 

odb�dzie si� w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Mi�ska 25, 03-808 Warszawa. 

 

Szczegółowy porz�dek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do 

podejmowania uchwał.  

4. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Podj�cie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisj� 

warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego 

Spółki poprzez emisj� akcji serii F, wył�czenia w cało�ci prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki do obj�cia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji nowej 

emisji serii F oraz zwi�zanej z tym zmiany statutu Spółki; 

6. Podj�cie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obni�enia kapitału 

zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki; 

7. Podj�cie uchwały w sprawie upowa�nienia Zarz�du do nabycia akcji własnych Spółki w 

celu umorzenia; 

8. Podj�cie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego 

Spółki; 

9.  Zamkni�cie Zgromadzenia. 

 

 



 

 

2 

 

Zało�enia programu skupu i umarzania Akcji Własnych oraz uzasadnienie 

projektowanych Uchwał Walnego Zgromadzenia Soho Development Spółka Akcyjna: 

 

W dniu 24 maja 2017 r. opublikowany został komunikat bie��cy nr 48/2017 informuj�cy o 

zmianie strategii, obejmuj�cej jej modyfikacj� i i odej�cie od działa� wspieraj�cych 

pozyskanie nowego istotnego inwestora dla Spółki na rzecz poszukiwania nabywców dla 

poszczególnych aktywów, w tym projektów nieruchomo�ciowych realizowanych w Grupie. 

Wygenerowane w ten sposób wolne �rodki pieni��ne zostałyby przeznaczone w wi�kszo�ci 

na nabywanie akcji własnych przez Spółk� w celu ich umorzenia. 

Poni�ej przedstawiamy komentarz Zarz�du do ogłoszenia o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia i przedstawionych projektów uchwał. 

Zwracamy si� do Akcjonariuszy z wnioskiem o upowa�nienie do szerokiego programu skupu 

i umorzenia akcji własnych, z zapewnieniem równego dost�pu do realizacji prawa sprzeda�y 

akcji na takich samych warunkach (w sposób zbli�ony do ostatniej oferty skupu 

przeprowadzonej przez Spółk� na przełomie marca i kwietnia tego roku). Program ma 

obowi�zywa� do ko�ca 2018 r. 

Akcje byłyby skupowane po cenie odpowiadaj�cej skonsolidowanej warto�ci ksi�gowej na 

akcj� (lub wy�szej do 10%), do ł�cznej warto�ci 250 mln zł. Ww. kwota stanowi wył�cznie 

górny limit upowa�nienia i nie mo�e by� postrzegana jako jakakolwiek sugestia poziomu 

skupu akcji.  

W rzeczywisto�ci mo�liwo�� i wielko�� przeprowadzenia ofert skupu b�dzie zale�ała 

wył�cznie od skutecznej realizacji transakcji sprzeda�y aktywów i ich finalnych warunków, a 

tak�e finansowania wydatków grupy i harmonogramu spłaty zadłu�enia. Zakładamy, i� w 

ramach programu b�d� ogłaszane kolejne oferty skupu sukcesywnie wraz ze zbywaniem 

kolejnych aktywów przez Spółk�. 

Zgodnie z projektem uchwały o programie motywacyjnym, w konsekwencji realizowanego 

programu umorze� i proporcjonalnie do jego zaawansowania, kluczowy personel Spółki 

byłby uprawniony do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych, których zrealizowana 

liczba i warto�� b�dzie odpowiadała ka�dorazowo 5% liczby i warto�ci akcji własnych 

nabytych przez Spółk� w ramach ka�dego skupu, bezpo�rednio po jego przeprowadzeniu. 

Program mened�erski ma na celu motywowanie do efektywnego i szybkiego zbywania 

aktywów spółek wchodz�cych w skład Grupy i id�cej za tym realizacji programu umorze� 
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akcji własnych. Chodzi równie� o zapewnienie aby kluczowy personel pozostał w spółce do 

zamkni�cia głównych projektów. 

Liczb� przydzielonych warrantów w odniesieniu do członków zarz�du Spółki ustali Rada 

Nadzorcza natomiast lista pozostałych uprawnionych do ich otrzymania członków 

kluczowego personelu zostanie sporz�dzona przez Zarz�d. Zarz�d Spółki zostanie 

upowa�niony do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, okre�laj�cego jego 

szczegółowe warunki. Warranty miałyby by� obejmowane nieodpłatnie. 

• Warranty zapewni� ich posiadaczowi mo�liwo�� zamiany na akcje, obejmowane po 

cenie odpowiadaj�cej 6-miesi�cznej �redniej z notowa� Spółki, a obj�cie akcji b�dzie 

mogło nast�pi� po 22 czerwca 2018 r. a wi�c najwcze�niej około roku od dnia ich 

otrzymania przez uprawnionego;   

• Alternatywnie do realizacji prawa obj�cia akcji z warrantów, b�d� one podlegały 

opcji  ich odkupywania i umarzania przez Spółk� po cenie odpowiadaj�cej cenie 

zakupu akcji własnych nabytych przez Spółk� w ramach ostatniego programu skupu 

od Akcjonariuszy. . Powy�sza opcja b�dzie mogła dokona� si� na ��danie Spółki lub 

posiadacza warrantu niezwłocznie po zamkni�ciu danej oferty skupu. 

W ramach wdro�enia do realizacji programu skupu i umorze� akcji własnych, Zarz�d zwołał 

na dzie� 22 czerwca 2017 r. niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

Ad. 5 porz�dku obrad: 

Dodaje si� art. 9c o nast�puj�cym brzmieniu: 

„§ 9c  

Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego 

1. Okre�la si� warto�� nominaln� warunkowego podwy�szenia kapitału 

zakładowego Spółki na kwot� nie wy�sz� ni� 450.000 zł (czterysta pi��dziesi�t 

tysi�cy złotych). ---------------------------- 

2. Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego nast�puje w drodze emisji 

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o warto�ci nominalnej 0,10 zł 

(dziesi�� groszy) ka�da, w liczbie nie wi�kszej ni� 4.500.000 (cztery miliony 

pi��set tysi�cy). ---------------------------------- 

3. Cena emisyjna akcji serii F obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów 
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subskrypcyjnych serii A – wynosi [***] co stanowi 6-miesi�czn� �redni� kursu 

akcji Spółki na zamkni�cie sesji notowa� giełdowych Giełdy Papierów 

Warto�ciowych w Warszawie S.A.  na dzie� poprzedzaj�cy dzie� podj�cia 

Uchwały o warunkowym podwy�szeniu kapitału. ------------------- 

4. Akcje serii F b�d� akcjami zwykłymi. ------------------------------------ 

5. Akcje serii F mog� zosta� obj�te przez uprawnionych z warrantów 

subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr [***] z dnia 22 

czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Soho 

Development S.A. w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego poprzez 

emisj� warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwy�szenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisj� akcji serii F, wył�czenia w cało�ci prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do obj�cia warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz akcji nowej emisji serii F oraz zwi�zanej z tym 

zmiany statutu Spółki. --------------- 

Ad. 6 porz�dku obrad: 

Art. 9 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nast�puj�ce brzmienie:  

„9.1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 130 263,80 zł (słownie: dziewi�� milionów sto 

trzydzie�ci tysi�cy dwie�cie sze��dziesi�t trzy złote 80/100) i dzieli si� na 91.302.638 

akcji o warto�ci nominalnej po 0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da, w tym:  

1) 2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzie�ci cztery tysi�ce trzysta siedem) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 

02.134.307;   

2) 31.323.050 (słownie: trzydzie�ci jeden milionów trzysta dwadzie�cia trzy 

tysi�ce pi��dziesi�t) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 

00.000.001 do numeru 31.323.050;   

3) 11.292.038 (słownie: jedena�cie milionów dwie�cie dziewi��dziesi�t dwa 

tysi�ce trzydzie�ci osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 

00.000.001 do numeru 11.292.038;  

4) 6.047.121 (słownie: sze�� milionów czterdzie�ci siedem tysi�cy sto 

dwadzie�cia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 

do numeru 06.047.121;  

5) 41.177.424 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do 

numeru 41.177.424. 

Dotychczasowe (obecne) brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu: 
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9.1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.133.365,00 zł (słownie: jedena�cie milionów sto 

trzydzie�ci trzy tysi�ce trzysta sze��dziesi�t pi�� złotych 00/100) i dzieli si� na 

111.333.650 akcji o warto�ci nominalnej po 0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da, w tym: 

1) 2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzie�ci cztery tysi�ce trzysta siedem) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 

02.134.307;   

2) 31.323.050 (słownie: trzydzie�ci jeden milionów trzysta dwadzie�cia trzy 

tysi�ce pi��dziesi�t) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 

00.000.001 do numeru 31.323.050;   

3) 30.651.748 (słownie: trzydzie�ci milionów sze��set pi��dziesi�t jeden tysi�cy 

siedemset czterdzie�ci osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 

00.000.001 do numeru 30.651.748;  

4) 6.047.121 (słownie: sze�� milionów czterdzie�ci siedem tysi�cy sto 

dwadzie�cia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 

do numeru 06.047.121;  

5) 41.177.424 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do 

numeru 41.177.424.  

1. Dzie� rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w NWZA. 

Zarz�d Spółki informuje, �e prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj�, zgodnie z 

art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, wył�cznie osoby b�d�ce akcjonariuszami Spółki na 

szesna�cie dni przed dat� Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 06 czerwca 2017 r. (wtorek) 

(dalej zwanym „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, �e przedstawi� podmiotowi 

prowadz�cemu ich rachunek papierów warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego 

za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ��danie wydania imiennego 

za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nale�y zgłosi� podmiotowi 

prowadz�cemu rachunek papierów warto�ciowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia 

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 

do dnia 07 czerwca 2017 r. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie 

sporz�dzona na podstawie wykazu udost�pnionego przez podmiot prowadz�cy depozyt 

papierów warto�ciowych (Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A.) i wyło�ona w 

biurze zarz�du Spółki przy ul. Mi�skiej 25 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00, 
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przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19 czerwca 

2017 r., do 21 czerwca 2017 r. Akcjonariusze mog� przegl�da� list� akcjonariuszy w lokalu 

zarz�du oraz ��da� odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporz�dzenia. 

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz 

Spółki mo�e ��da� przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres, na który lista 

powinna by� wysłana. ��danie powinno zosta� sporz�dzone w formie pisemnej, podpisane 

przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz 

dostarczone na adres biuro@sohodevelopment.pl w formacie „pdf” lub wysłane faksem na nr 

[48] (22) 323 19 01. Do ��dania powinny zosta� doł�czone kopie dokumentów 

potwierdzaj�cych fakt �e osoba zgłaszaj�ca ��danie jest akcjonariuszem Spółki oraz 

potwierdzaj�cych to�samo�� akcjonariusza lub osób działaj�cych w imieniu akcjonariusza, w 

tym (i) w przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� - kopi� dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urz�dowego dokumentu po�wiadczaj�cego to�samo�� akcjonariusza; 

albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna – kopia odpisu z wła�ciwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urz�dowego dokumentu po�wiadczaj�cego to�samo�� osób uprawnionych do 

reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadku zgłoszenia ��dania przez pełnomocnika 

dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez 

osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci pełnomocnika lub w przypadku 

pełnomocnika innego ni� osoba fizyczna - kopia odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 

reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego 

dokumentu to�samo�ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa�nionych do 

reprezentowania pełnomocnika. 

2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. 

 

a) Prawo do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego 

Zgromadzenia. 
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Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego Spółki s� uprawnieni do  

��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 

��danie takie powinno zosta� zgłoszone Zarz�dowi Spółki nie pó�niej ni� na dwadzie�cia 

jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01 czerwca 2017 r.; ��danie 

powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz�cej proponowanego punktu 

porz�dku obrad. 

��danie mo�e zosta� zło�one pisemnie w siedzibie Spółki lub za po�rednictwem poczty 

elektronicznej na adres biuro@sohodevelopment.pl lub wysłane faksem na nr [48] (22) 323 

19 01; 

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotycz�cych spraw wprowadzonych do 

porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego Spółki s� uprawnieni do 

zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na pi�mie lub za po�rednictwem 

poczty elektronicznej na adres biuro@sohodevelopment.pl lub faksem na nr [48] (22) 323 19 

01 projektów uchwał dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. 

 

Do ��da� oraz zgłosze� akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w lit. a oraz lit b 

powy�ej powinny zosta� doł�czone kopie dokumentów potwierdzaj�cych to�samo�� 

akcjonariusza lub osób działaj�cych w jego imieniu, w tym (i) za�wiadczenie lub �wiadectwo 

depozytowe wydane przez podmiot prowadz�cy rachunek papierów warto�ciowych na 

którym zapisane s� akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzaj�ce, �e jest on 

faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, �e reprezentuje on co najmniej jedn� dwudziest� 

kapitału akcyjnego Spółki, (ii) w przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� - kopia 

dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu po�wiadczaj�cego 

to�samo�� akcjonariusza; albo (iii) w przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna – 

kopia odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie 

osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym 

Zgromadzeniu oraz kopi� dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu 

po�wiadczaj�cego to�samo�� osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub (iv) 
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w przypadku zgłoszenia ��dania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu 

pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do 

reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 

urz�dowego dokumentu to�samo�ci pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni� 

osoba fizyczna - kopia odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego 

upowa�nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na 

NWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci 

osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa�nionych do reprezentowania pełnomocnika na 

NWZA. 

c) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia. 

Ka�dy z akcjonariuszy Spółki mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza� projekty 

uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Projekty uchwał powinny by� 

zgłaszane na pi�mie wraz z uzasadnieniem. 

 

d) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu. 

Pełnomocnictwa. 

Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywa� prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny ni� osoba 

fizyczna mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo głosu przez 

osob� uprawnion� do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.  

Akcjonariusze zostan� dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu 

dowodu to�samo�ci, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu to�samo�ci i wa�nego 

pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych ni� osoby fizyczne 

winni dodatkowo okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniaj�ce osoby 

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 412(1) kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo powinno by� 

sporz�dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo 

udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. O 

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Spółk� nie pó�niej 

ni� na 1 (jeden) dzie� roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia za po�rednictwem 

poczty elektronicznej na adres biuro@sohodevelopment.pl (lub faksem na nr [48] (22) 323 



 

 

9 

 

19 01) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” 

podpisanego przez akcjonariusza, b�d� w przypadku akcjonariuszy innych ni� osoby 

fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. 

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj�cego pełnomocnictwa, zawiadomienie o 

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera� (jako zał�cznik w 

formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalaj�cym na jego odczytanie przez Spółk�): (i) w 

przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� - kopi� dowodu osobistego, paszportu 

lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci akcjonariusza; albo (ii) w przypadku 

akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna – kopi� odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych 

na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopi� dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urz�dowego dokumentu po�wiadczaj�cego to�samo�� tych osób. 

W przypadku w�tpliwo�ci co do prawdziwo�ci kopii wy�ej wymienionych dokumentów, 

Zarz�d Spółki zastrzega sobie prawo do ��dania od pełnomocnika okazania przy 

sporz�dzaniu listy obecno�ci: 

(i) w przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopii potwierdzonej za zgodno�� z 

oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno�� z 

oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci 

akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna - oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodno�� z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 

do potwierdzania za zgodno�� z oryginałem odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 

reprezentowania akcjonariusza. 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarz�d Spółki zastrzega sobie prawo do ��dania od 

pełnomocnika okazania przy sporz�dzaniu listy obecno�ci: 

(i) w przypadku pełnomocnika b�d�cego osob� fizyczn� – oryginału dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci pełnomocnika; albo 

(ii) w przypadku pełnomocnika innego ni� osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodno�� z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania 

za zgodno�� z oryginałem odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu 

potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego 
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urz�dowego dokumentu to�samo�ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa�nionych do 

reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawiera� równie� zakres pełnomocnictwa 

poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane b�dzie prawo głosu.  

W celu weryfikacji wa�no�ci pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka 

ma prawo podejmowania działa� zwi�zanych z identyfikacj� akcjonariusza i pełnomocnika, w 

szczególno�ci ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo 

kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie 

weryfikacji b�dzie traktowany jako brak mo�liwo�ci weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i 

stanowi� b�dzie podstaw� do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu. 

Je�eli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarz�du, członek rady 

nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zale�nej 

od Spółki, pełnomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym Walnym 

Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci 

wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki 

głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, za� udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wył�czone.  

Wszelkie dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym winny by� przedstawione wraz z 

tłumaczeniem na j�zyk polski dokonanym przez tłumacza przysi�głego. 

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalaj�ce na wykonywanie 

prawa głosu przez pełnomocnika s� udost�pnione na stronie internetowej Spółki 

http://www.sohodevelopment.pl. Spółka nie nakłada obowi�zku udzielania pełnomocnictwa 

na powy�szym formularzu w przypadku pełnomocnictw pisemnych. 

e) Mo�liwo�� uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy 

wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. 

Statut Spółki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy 

wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego 

Zgromadzenia nie przewiduj� mo�liwo�ci wykonywania prawa głosu drog� 

korespondencyjn�. 

3. Materiały dotycz�ce Walnego Zgromadzenia 
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Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZA mo�e uzyska� pełny tekst dokumentacji, która 

ma by� przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał lub uwagi Zarz�du lub Rady 

Nadzorczej Spółki, dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad NWZA lub spraw, 

które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem NWZA na stronie 

internetowej Spółki www.sohodevelopment.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” oraz w 

siedzibie Spółki pod adresem ul Mi�ska 25, 03-808 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 

16.00. 

4. Rejestracja obecno�ci na Walnym Zgromadzeniu 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZA proszone s� o dokonanie rejestracji i 

pobranie karty do głosowania bezpo�rednio przed sal� obrad na pół godziny przed 

rozpocz�ciem obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Pozostałe informacje 

Informacje dotycz�ce NWZA b�d� udost�pniane na stronie internetowej Spółki 

www.sohodevelopment.pl. 

Jednocze�nie Zarz�d Spółki informuje, �e w sprawach nie obj�tych niniejszym ogłoszeniem 

stosuje si� przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w zwi�zku z tym prosi 

akcjonariuszy Spółki o zapoznanie si� z powy�szymi regulacjami. 

W przypadku pyta� lub w�tpliwo�ci zwi�zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu 

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 323 19 00. 


