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Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

Soho Development Spółka Akcyjna  

zwołane na dzie� 22 czerwca 2017 r.  

    

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. Działaj�c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

„Soho Development” S.A. postanawia wybra� na Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pana/ Pani� [***]. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.”  

 

 

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwala, co nast�puje:  

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyj�� nast�puj�cy dalszy 

porz�dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1) 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; 

2) Podj�cie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obni�enia kapitału zakładowego oraz 

zmiany Statutu Spółki; 

3) Podj�cie uchwały w sprawie upowa�nienia Zarz�du do nabycia akcji własnych Spółki w celu 

umorzenia; 
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4) Podj�cie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego Spółki; 

 

§ 2.  Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia.”  

 

 

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

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 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm� Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib� w 

Warszawie („Spółka”), działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 430, art. 432, art. 448, art. 449 oraz art. 453 § 

2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Spółki w sprawie uzasadnienia 

wył�czenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji imiennych serii F przez 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych oraz 

Akcji Serii F (stanowi�c� Zał�cznik nr 1 do Uchwały) postanowiło, �e: ------------------------------------------------ 

§ 1 

Program Motywacyjny 

1. Uchwala si�, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego 

warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie § 4 niniejszej 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, program motywacyjny polegaj�cy na emisji warrantów 

subskrypcyjnych serii A (zdefiniowanych w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały) („Warranty 

Subskrypcyjne”), uprawniaj�cych do obj�cia Akcji Serii F (zdefiniowanych w § 4 ust. 1 niniejszej 

Uchwały) („Akcje Serii F”),  

2. Program motywacyjny b�dzie przeznaczony dla:  ----------------------------------------------------------------- 

1) Członków Zarz�du Spółki, lub --------- 

2) Członków Zarz�du Spółek zale�nych od Spółki, lub; -------------------- 

3) pracowników, współpracowników i doradców Spółki lub jej Spółek zale�nych; ------------------------

----(dalej „Personel Kluczowy”); 

3. Oferta obj�cia Warrantów Subskrypcyjnych serii A zostanie skierowana niezwłocznie tj. nie pó�niej ni� 

w terminie 14 dni od powzi�cia przez Spółk� informacji o rejestracji warunkowego podwy�szenia 
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kapitału zakładowego Spółki do członków Personelu Kluczowego wskazanych w li�cie uprawnionych 

do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych. Lista uprawnionych do otrzymania Warrantów 

Subskrypcyjnych b�dzie wskazywała imiennie osoby wchodz�ce w skład Personelu Kluczowego oraz 

liczb� Warrantów Subskrypcyjnych przypadaj�c� ka�dej z tych osób. W odniesieniu do Członków 

Zarz�du Spółki, list� uprawnionych do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych okre�la Rada 

Nadzorcza Spółki, za� w pozostałym zakresie list� uprawnionych okre�la Zarz�d Spółki. Lista osób 

uprawionych do obj�cia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie sporz�dzona odpowiednio przez Rad� 

Nadzorcz� i Zarz�d, w terminie nie dłu�szym ni� 7 dni od dnia powzi�cia przez Spółk� informacji o 

rejestracji warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki. 

4. Zało�eniem Programu Motywacyjnego jest przyznanie Personelowi Kluczowemu Warrantów 

Subskrypcyjnych, z których prawa b�d� realizowane w razie przeprowadzenia przez Spółk� skupu akcji 

własnych (oferty skupu akcji własnych). 

5. W przypadku zako�czenia ka�dego skupu akcji własnych, Personel Kluczowy b�dzie uprawniony do 

wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, których ł�czna liczba b�dzie stanowiła 5% liczby akcji 

własnych nabytych przez Spółk� w ramach danego skupu (oferty skupu akcji własnych).  

6. Upowa�nia si� Zarz�d do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Warrantów Serii A oraz 

do ustalania tre�ci indywidualnych umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym Warrantów Serii 

A z poszczególnymi członkami Kluczowego Personelu. 

 

§ 2. 

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych 

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala si� emisj� do 4.500.000 

(czterech milionów pi��set tysi�cy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o numerach od 

0000001 do numeru nie wy�szego ni� 4500000. - 

2. Warranty Subskrypcyjne zostan� wyemitowane w postaci dokumentu i mog� by� wydawane w 

odcinkach zbiorowych. ----------------------------------------------------------- 

3. Warranty Subskrypcyjne zostan� wydane nieodpłatnie. ------------------------------------- 

4. Warranty Subskrypcyjne s� papierami warto�ciowymi, w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i maj� charakter wierzycielski. ------------------------- 

5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofert� publiczn�, o której mowa w 

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

[Dz.U.05.184.1539]. ----------------------------------- 

6. Walne Zgromadzenie upowa�nia Zarz�d Spółki oraz -  w odniesieniu do czynno�ci prawnych 

okre�lonych w art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Rad� Nadzorcz�, do podj�cia wszelkich 
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działa� w zwi�zku z emisj� i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 

1 ust. 2 powy�ej, w tym do: ------------------------------------ 

(a) okre�lenia szczegółowej tre�ci dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego 

Warrantów Subskrypcyjnych; --------------------------------- 

(b) okre�lenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych w tym  zaoferowania mniejszej 

liczby Warrantów Subskrypcyjnych ni� liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale; -- 

7. Z zastrze�eniem zdania nast�pnego, Warranty Subskrypcyjne b�d� niezbywalne w drodze czynno�ci 

prawnej, za wyj�tkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Warranty Subskrypcyjne mog� 

zosta� zbyte na rzecz innych członków Personelu Kluczowego wył�cznie za zgod� Zarz�du Spółki a w 

przypadku zbywania Warrantów Subskrypcyjnych przez Członków Zarz�du wył�cznie za zgod� Rady 

Nadzorczej. Warranty Subskrypcyjne b�d� podlegały dziedziczeniu. -------------- 

§ 3.  

Prawa Obj�cia Akcji Serii F 

1. Warranty Subskrypcyjne uprawniaj� do obj�cia Akcji Serii F na zasadach okre�lonych w niniejszej 

Uchwale („Prawo Obj�cia”).    

2. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia� b�dzie do obj�cia 1 (jednej) Akcji Serii F. --- 

3. Prawa Obj�cia b�d� mogły by� zrealizowane nie wcze�niej ni� 22 czerwca 2018 r. i nie pó�niej ni� do 

dnia 22 czerwca 2027 r. ------------------ 

4. Cena emisyjna Akcji serii F obejmowanych w ramach wykonania Prawa Obj�cia b�dzie wynosiła [***] 

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 niniejszej 

Uchwały. 

5. Prawo Obj�cia b�dzie mogło by� realizowane – w zakresie okre�lonym w ust. 6 poni�ej – wył�cznie 

pod warunkiem skutecznego zako�czenia danego skupu akcji własnych (danej oferty nabycia akcji 

własnych) przez Spółk�.  

6. Po zako�czeniu ka�dego skupu akcji własnych (zako�czenia danej oferty skupu) przez Spółk�, 

posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego b�dzie uprawniony do wykonania Prawa Obj�cia z kolejnych 

Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach okre�lonych poni�ej. Ł�czna maksymalna liczba Warrantów 

Subskrypcyjnych, z których mo�liwe b�dzie wykonanie Prawa Obj�cia, nie mo�e przekroczy� 5% 

liczby akcji własnych Spółki nabytych w ramach danego programu skupu akcji własnych (danej oferty 

skupu akcji własnych) („Maksymalna Pula Warrantów Subskrypcyjnych”). Ka�dy posiadacz 

Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 1 miesi�ca do dnia ogłoszonego raportem bie��cym Spółki, 

zako�czenia skupu akcji własnych, dokonywanego w ramach danej oferty skupu akcji własnych, ma 

prawo zadeklarowania wykonania praw z wszystkich lub cz��ci posiadanych przez siebie Warrantów 

Subskrypcyjnych. W przypadku gdy liczba Warrantów Subskrypcyjnych obj�tych zgłoszonymi 
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deklaracjami wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych przekroczy Maksymaln� Pul� 

Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka dokona ustalenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych mo�liwej 

do wykonania przez danego posiadacza po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ��da� 

zaokr�glaj�c w dół do liczby całkowitej. W ka�dym wypadku po upływie terminu na składanie 

deklaracji wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych nie pó�niej ni� w terminie 7 dni od upływu 

tego terminu, Spółka niezwłocznie poinformuje danego posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego, który 

zło�ył deklaracj�, o maksymalnej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych, z których mo�e on wykona� 

prawa z Warrantów Subskrypcyjnych w zwi�zku z zako�czeniem danego skupu akcji własnych (oferty 

skupu akcji własnych).  

 

§ 4. 

Prawo ��dania Odkupu i wyga�ni�cie Warrantów Subskrypcyjnych 

1. Na mocy umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, osoba uprawniona z Warrantu 

Subskrypcyjnego zamiast wykonania Prawa Obj�cia z danego Warrantu Subskrypcyjnego b�dzie miała 

prawo do ��dania, aby Spółka nabyła od niej ten Warrant Subskrypcyjny w celu umorzenia na zasadach 

okre�lonych w niniejszej Uchwale („Prawo ��dania Odkupu”). 

2. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego mo�e wykona� Prawo ��dania Odkupu pod warunkiem 

przeprowadzenia i po zako�czeniu danego skupu akcji własnych (danej oferty skupu akcji własnych) w 

odniesieniu do maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych mu przez Spółk� na 

podstawie § 3 ust. 7. Prawo ��dania Odkupu mo�e by� realizowane bez wzgl�du na terminy 

zastrze�one w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały, nie pó�niej jednak ni� w dniu 22 czerwca 2027 roku. 

3. W przypadku zgłoszenia przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego ��dania jego nabycia przez 

Spółk� w ramach Prawa ��dania Odkupu, Spółka b�dzie zobowi�zana naby� Warrant Subskrypcyjny 

obj�ty zgłoszeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółk�.  

4. Warto�� �wiadczenia Spółki z tytułu wykupienia jednego Warrantu Subskrypcyjnego w celu jego 

umorzenia b�dzie jednakowa dla wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych zgłoszonych w zwi�zku z 

przeprowadzeniem danego programu (danej oferty) nabycia akcji własnych Spółki i b�dzie równa cenie 

akcji własnych Spółki nabytych w ramach danego skupu (danej oferty) akcji własnych, do którego 

odnosi si� dane ��danie odkupienia Warrantów Subskrypcyjnych.  

5. Spółka mo�e ��da�, aby posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego zbył Warrant Subskrypcyjny na jej rzecz 

w celu umorzenia w terminie 7 dni od daty dor�czenia przez Spółk� posiadaczowi Warrantu 

Subskrypcyjnego ��dania jego zbycia, przy czym prawo to dotyczy wył�cznie liczby Warrantów 

Subskrypcyjnych przydzielonych do wykonania danemu posiadaczowi zgodnie z § 3 ust. 7 powy�ej i 

pod warunkiem �e dany posiadacz nie wykonał wcze�niej Prawa Obj�cia w odniesieniu do tych 

Warrantów Subskrypcyjnych. Do prawa Spółki do ��dania nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 
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stosuje si� odpowiednio zasady okre�lone dla Prawa ��dania Odkupu, w tym dotycz�ce warto�ci 

odkupu, okre�lone w ust. 4.   

6. Warrant Subskrypcyjny nabyty przez Spółk� zgodnie z ust. 3 oraz ust. 5 powy�ej ulega umorzeniu z 

chwil� jego nabycia przez Spółk�. 

7. Warranty Subskrypcyjne, z których Prawo Obj�cia nie zostało zrealizowane w terminie okre�lonym w § 

3 ust. 3 niniejszej Uchwały, oraz Warranty Subskrypcyjne, które nie zostały w tym terminie nabyte 

przez Spółk� w celu umorzenia, wygasaj�. ---- 

8. Z Warrantami Subskrypcyjnymi nie s� zwi�zane prawa korporacyjne lub maj�tkowe w Spółce, takie jak 

na przykład prawo głosu czy prawo do dywidendy 

§ 5. 

Warunkowe Podwy�szenie Kapitału Zakładowego 

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala si� warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego 

Spółki o kwot� nie wi�ksz� ni� 450.000 (czterysta pi��dziesi�t tysi�cy) złotych poprzez emisj� nie 

wi�cej ni� 4.500.000 (czterech milionów pi��set tysi�cy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o 

warto�ci nominalnej 0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da („Akcje Serii F”). --------------------------------------- 

2. Celem warunkowego podwy�szenia kapitału jest przyznanie praw do obj�cia Akcji Serii F posiadaczom 

Warrantów Subskrypcyjnych, które zostan� wyemitowane przez Spółk� na podstawie niniejszej 

Uchwały. ------------------------------------------------------- 

3. Obj�cie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnie� wynikaj�cych z Warrantów Subskrypcyjnych 

nast�pi w terminie nie wcze�niejszym ni� 22 czerwca 2018 r. i nie pó�niejszym ni�  22 czerwca 2027 r.  

4. Akcje Serii F b�d� wydawane w zamian za wkłady pieni��ne posiadaczom Warrantów 

Subskrypcyjnych, którzy zło�� pisemne o�wiadczenie o obj�ciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 

KSH i zapłac� cen� emisyjn� Akcji Serii F. ----------------------------------- 

5. Cena emisyjna Akcji Serii F– w zwi�zku z obejmowaniem Akcji Serii F w wykonaniu praw z 

Warrantów Subskrypcyjnych – b�dzie równa [***] 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 niniejszej Uchwały. ---------------------------------- 

6. Akcje Serii F b�d� uczestniczy� w dywidendzie na zasadach nast�puj�cych: ------------ 

(a) Akcje Serii F wydane najpó�niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestnicz� w zysku pocz�wszy od zysku za 

poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzaj�cego 

bezpo�rednio rok, w którym akcje te zostały wydane, ------------------------------------------------- 

(b) Akcje Serii F wydane w dniu przypadaj�cym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestnicz� w zysku pocz�wszy od zysku 

za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku 
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obrotowego. ---------------------------- 

7. Upowa�nia si� Zarz�d Spółki oraz -  w odniesieniu do czynno�ci prawnych okre�lonych w art. 379 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych - Rad� Nadzorcz�, do podj�cia wszelkich działa� zwi�zanych z emisj� i 

przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, na warunkach 

okre�lonych w niniejszej Uchwale, nie zastrze�onych w niniejszej Uchwale, Statucie lub na podstawie 

bezwzgl�dnie obowi�zuj�cych przepisów prawa do kompetencji innych podmiotów. ----------------------- 

§ 6. 

Wył�czenie w cało�ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do obj�cia Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F  

 

W interesie Spółki pozbawia si� dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w cało�ci prawa poboru Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F. Przyjmuje si� do wiadomo�ci pisemn� opini� Zarz�du Spółki uzasadniaj�c� 

powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki oraz proponowan� cen� emisyjn� Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F, która to 

opinia stanowi Zał�cznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ----------------------------- 

§ 7. 

Zmiana Statutu 

1. W zwi�zku z warunkowym podwy�szeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym na podstawie 

niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia doda� nowy § 9c Statutu 

Spółki w brzmieniu nast�puj�cym: ----------------- 

„§ 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 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 
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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. --------------- 

2. Upowa�nia si� Zarz�d Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzgl�dniaj�cego zmian�, 

o której mowa w ust. 1 powy�ej. ---------------------- 

§ 8. 

Postanowienia ko�cowe. 

Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod 

warunkiem rejestracji przez wła�ciwy s�d rejestrowy zmian Statutu Spółki, uchwalonych na podstawie § 4 

niniejszej Uchwały. ------- 

Zał�cznik nr 1 do Uchwały: 

OPINIA ZARZ�DU  

SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 

w sprawie uzasadnienia wył�czenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji imiennych serii 

F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych 

oraz Akcji Serii F 

 

Na dzie� 22 czerwca 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Soho Development 

S.A. („Spółka”) w celu m.in. podj�cia 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. 

 

Zgodnie z proponowan� uchwał� Spółka wyemituje do 4,5 mln Warrantów Subskrypcyjnych Serii A 

uprawniaj�cych do obj�cia 4,5 mln Akcji Serii F w warunkowym podwy�szeniu kapitału zakładowego Spółki. 

 

Warranty Subskrypcyjne b�d� wydawane nieodpłatnie członkom kluczowego personelu Spółki w ramach 

Programu Motywacyjnego zmierzaj�cego do wsparcia realizacji strategii Spółki ogłoszonej w dniu 24 maja 2017 

r. Wobec potrzeby zapewnienia elementu motywacyjnego, nieodpłatne wydawanie Warrantów Subskrypcyjnych 

jest uzasadnione. 

 

Zgodnie z projektem Uchwały, cena emisyjna Akcji Serii F obejmowanych w wykonaniu Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A b�dzie równa 6-miesi�cznemu �redniemu kursowi akcji Spółki na zamkni�cie sesji 

notowa� giełdowych Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. na dzie� poprzedzaj�cy dzie� podj�cia 
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niniejszej Uchwały. W ocenie Zarz�du tak przyj�ta cena emisyjna akcji zyskuje jednoznaczne i nie budz�ce 

w�tpliwo�ci odniesienie przy jednoczesnym zachowaniu motywuj�cego charakteru tak ustalonej ceny. 

 

W ramach programu motywacyjnego wspieraj�cego przyj�t� strategie Spółki, posiadacze Warrantów 

Subskrypcyjnych b�d� mogli równie� skorzysta� z opcji odkupu Warrantu Subskrypcyjnego przez Spółk�. 

 

Ze wzgl�du na charakter proponowanego programu motywacyjnego za uzasadnione nale�y uzna� wył�czenie 

prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji imiennych serii F przez dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki, jak równie� uzasadnione jest przyj�cie powy�szej wskazanego bezpłatnego emitowania 

Warrantów Subskrypcyjnych oraz wskazanej ceny emisyjnej Akcji Serii F. 

 

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie umorzenia akcji własnych serii B, obni�enia kapitału zakładowego  

oraz zmiany statutu Spółki  

 

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib� w 

Warszawie („Spółka”), działaj�c na postawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 360 § 1 i §2 pkt 2, art. 430 § 1 i art. 455 

KSH, niniejszym postanawia, co nast�puje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1. 

1. Umorzy� ł�cznie 20.031.012 (słownie: dwadzie�cia milionów trzydzie�ci jeden tysi�cy dwana�cie) akcji 

serii B Spółki, w cało�ci pokrytych, w tym: ----------------------------------------------------------------------------  

a) 565 223 akcji B o warto�ci nominalnej 0,10 (słownie: dziesi�� groszy) złotych ka�da, nabytych od 

akcjonariuszy celem umorzenia na warunkach okre�lonych w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upowa�nienia Zarz�du do nabycia akcji 

własnych, za wynagrodzeniem w ł�cznej wysoko�ci 723 945,18 PLN pokrytym z kapitału rezerwowego 

Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych na podstawie Uchwale nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 r. ze �rodków które zgodnie z 

art. 348 § 1 KSH mog� by� przeznaczone do podziału; --------------------------------------------------------  

b) 7.565.789 (siedem milionów pi��set sze��dziesi�t pi�� tysi�cy siedemset osiemdziesi�t dziewi��) akcji 

serii B o warto�ci nominalnej 0,10 (słownie: dziesi�� groszy) złotych ka�da, nabytych od akcjonariuszy 

celem umorzenia na warunkach okre�lonych w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 marca 2017 r., za cen� 3,04 złotych za jedn� akcj�, tj. za ł�czn� kwot� 

22.999.998,56 złote pokryt� z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji 

własnych Spółki na podstawie ww. uchwały Walnego Zgromadzenia, ze �rodków które zgodnie z art. 

348 § 1 KSH mog� by� przeznaczone do podziału  ; -----------------------------------------------------------  

c) 11.900.000 (jedena�cie milionów dziewi��set tysi�cy) akcji serii B o warto�ci nominalnej 0,10 

(słownie: dziesi�� groszy) złotych ka�da, nabytych od akcjonariusza celem umorzenia na warunkach 

okre�lonych w Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 

kwietnia 2017 r., za cen� 1,67 złotych za jedn� akcj�, tj. za ł�czn� kwot� 19.873.000,00 złote pokryt� z 

kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych Spółki na podstawie 

ww. uchwały Walnego Zgromadzenia, ze �rodków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mog� by� 

przeznaczone do podziału  . -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 2 pkt 2 

KSH oraz art. 9 ust. 5 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, ze �rodków które zgodnie z art. 348 § 1 

KSH mog� by� przeznaczone do podziału.-----------------------------------------------------------------------------  

3. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 nast�pi z chwil� obni�enia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 

niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce programem skupu akcji własnych, 

dokonanym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia wymienionych w ust. 1 niniejszej Uchwały.---  

§ 2. 

1. Obni�y� kapitał zakładowy Spółki o kwot� 2.003.101,20 (słownie: dwa miliony trzy tysi�ce sto jeden i 

20/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. ---------------  

2. Obni�enia kapitału zakładowego Spółki dokonuje si� celem dostosowania wysoko�ci kapitału zakładowego 

do ł�cznej warto�ci nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 niniejszej 

uchwały.  

3. Obni�enia kapitału zakładowego Spółki dokonuje si� w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie 

akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do 

postanowie� § 3 niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Kwoty uzyskane z obni�enia kapitału zakładowego, w zwi�zku z umorzeniem akcji serii B spółki 

wskazanych w  § 1. ust. 1 przelewa si� na osobny kapitał rezerwowy.  ------------------------------------------  

§ 3. 

Uwzgl�dniaj�c obni�enie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmieni� tre�� art. 9 

ust. 1 statutu Spółki, nadaj�c mu 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:  
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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 (słownie: czterdzie�ci jeden milionów sto siedemdziesi�t siedem tysi�cy czterysta 

dwadzie�cia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 

41.177.424.  

. § 4. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, przy czym umorzenie akcji, obni�enie kapitału zakładowego oraz 

zmiana statutu nast�puj� z chwil� wpisania do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ------  

 

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie upowa�nienia Zarz�du do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie (dalej 

„Spółka”) działaj�c na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz w nawi�zaniu do 

strategii Spółki przyj�tej Uchwał� Zarz�du Spółki z dnia 24 maja 2017 r., postanawia:  

§ 1. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowa�nia Zarz�d Spółki do nabycia przez Spółk� w pełni 

pokrytych akcji własnych na warunkach okre�lonych w niniejszej Uchwale.  

2. Akcje b�d� nabywane w celu ich umorzenia w drodze obni�enia kapitału zakładowego Spółki.  

3. Ł�czna kwota, która mo�e zosta� przeznaczona przez Spółk� na nabycie akcji własnych wraz z kosztami 

ich nabycia, wyniesie nie wi�cej ni� 250.000.000 złotych (słownie: dwie�cie pi��dziesi�t milionów 

złotych).  

4. Nabywanie akcji własnych mo�e zosta� pokryte z funduszy dywidendowych Spółki, o których mowa w art. 

348 kodeksu spółek handlowych, w szczególno�ci przeniesionych na utworzone w tym celu kapitały 

rezerwowe albo z innych kapitałów Spółki.   

5. Akcje własne Spółki zostan� nabyte poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub wi�cej zaprosze� do 

składania ofert zbycia akcji, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferty Skupu”); 

6. Akcje własne mog� by� nabywane bezpo�rednio przez Spółk� lub za po�rednictwem firmy inwestycyjnej.  
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7. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i nast�pnie obni�enie kapitału zakładowego Spółki 

zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych  

§ 2. 

Upowa�nienie do nabycia akcji własnych obowi�zuje w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do 

wyczerpania �rodków przeznaczonych na skup akcji.  

§ 3. 

1. Cena nabycia jednej akcji własnej w danej Ofercie Skupu zostanie okre�lona przez Zarz�d na kwot� nie 

ni�sz� ni� warto�� ksi�gowa akcji Spółki wynikaj�ca z ostatniego zatwierdzonego przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia danej Oferty Skupu przez Spółk�, 

przy czym tak ustalona cena nie mo�e by� wy�sza o wi�cej ni� 10% od tej warto�ci ksi�gowej. 

2. Ka�da Oferta Skupu b�dzie realizowana z zachowaniem nast�puj�cych warunków:  

(i) cena nabycia akcji własnych w ramach danej Oferty Skupu b�dzie jednakowa dla wszystkich 

akcjonariuszy;  

(ii) Zarz�d przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dost�pu akcjonariuszy do realizacji 

prawa sprzeda�y akcji własnych, w szczególno�ci ka�dy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do 

składania ofert zbycia akcji b�dzie mógł zło�y� ofert� zbycia wszystkich przysługuj�cych mu akcji Spółki 

za� w przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymaln� 

liczb� akcji nabywanych przez Spółk� w danej Ofercie Skupu, nabycie akcji własnych Spółki zostanie 

dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokr�gleniu liczby akcji w dół do 

najbli�szej liczby całkowitej;   

(iii) zaproszenie do składnia ofert zbycia akcji własnych w ramach ka�dej Oferty Skupu zostanie 

skierowane do akcjonariuszy w sposób ogólnie dost�pny, w szczególno�ci na stronie internetowej Spółki. 

§ 4. 

1. Zarz�d Spółki upowa�niony jest do dokonania wszelkich czynno�ci faktycznych i prawnych zmierzaj�cych 

do wykonania niniejszej uchwały.  

2. Zarz�d jest upowa�niony do okre�lenia pozostałych warunków skupu akcji własnych. 

3. Zarz�d mo�e zrezygnowa� lub zako�czy� nabywanie akcji własnych przed upływem terminu ko�cowego 

upowa�nienia, przed osi�gni�ciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kwoty 

wskazanej na nabywanie akcji własnych w § 1 ust. 3 Uchwały. 

4. Nabywanie akcji na podstawie niniejszej Uchwały w ramach ka�dej Oferty Skupu b�dzie podstaw� do 

wdra�ania Programu Motywacyjnego, przyj�tego Uchwał� nr [***] Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r.   

§ 5. 

Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
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Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie (dalej 

„Spółka”) działaj�c na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a tak�e na podstawie art. 28.1 lit f) 

Statutu Spółki, postanawia: 

§ 1. 

Pokrywa si� strat� bilansow� z lat ubiegłych w wysoko�ci 134.628.000,00 PLN ze �rodków zgromadzonych na 

kapitale zapasowym, w szczególno�ci pochodz�cych z nadwy�ki warto�ci emisyjnej akcji nad ich warto�ci� 

nominaln� (agio), z wył�czeniem �rodków zgromadzonych na kapitale zapasowym a pochodz�cych z zysku 

Spółki. 

§ 2. 

1. Tworzy si� kapitał rezerwowy w wysoko�ci 196.000.000 PLN dla celów sfinansowania nabycia akcji 

własnych realizowanych na podstawie Uchwały nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 22 czerwca 2017 roku.  

2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa si� kwot� w wysoko�ci 196.000.000 PLN z 

kapitału zapasowego Spółki, która to kwota zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mo�e by� 

przeznaczona do podziału mi�dzy akcjonariuszy. 

§. 3. 

Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 


