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SOHO DEVELOPMENT

Temat

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 

dzień 06 lutego 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje o 

projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza Aulos 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 594705, 

(spółkę zależną od Pana Macieja Wandzla – Prezesa Zarządu Emitenta).

Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych przedstawił projekt uchwały Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku ZWZ, w brzmieniu obejmującym porządek opublikowany w 

ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, z pominięciem w Punkcie 8 litery „h” – głosowanie nad zmianą Statutu Emitenta.

Akcjonariusz zaproponował, aby uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad została przyjęta w brzmieniu 

obejmującym porządek opublikowany w ogłoszeniu, z pominięciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta. 

Jak poinformował Akcjonariusz, przedstawiona propozycja zmiany porządku obrad uzasadniona jest faktem, że 

Akcjonariusz planuje przedstawić nową propozycję zmiany Statutu Spółki, co wymaga dodatkowego czasu i 

przygotowania stosownego projektu, co uzasadnia zdjęcie ww. sprawy z porządku obrad ZWZ.

Akcjonariusz zaznaczył, że będzie popierał swój wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego 

głosowania nad zmianą Statutu Emitenta i będzie głosował za przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z pominięciem ww. punktu porządku obrad.
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