
 

FORMULARZ 

DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

SOHO DEVELOPMENT S.A. 

zwołanym na dzień 22 marca 2017 roku 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/ Nazwa: ...................................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................................................  

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: .................................................................................................  

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………… 

Ja, niżej podpisany ...............................................................................................................................  

(imię i nazwisko/nazwa) 

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  SOHO DEVELOPMENT S.A. zwołanym na 

dzień 22 marca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

wydanym przez: 

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) 

w dniu .......................................... o numerze .......................................................................................  

łączna liczba głosów   …………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

Dane pełnomocnika: 

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................  

Adres:  .............................................................................................................................................  

Nr dowodu/Wpisu do rejestru:  ..........................................................................................................  

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania

przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia SOHO DEVELOPMENT S.A. w dniu 22 marca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Fundusz

porządkiem obrad. 

 

(Data i miejsce) 

 

(Podpis Akcjonariusza) 

 



 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu: 

 

   Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia 

wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ 

Panią [***]. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

    

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………...................................………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 



 

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. 

postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 14 lutego 2017 r. 

numer 14/2017.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

   

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w 

celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 

punkt 5) oraz art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a 

także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia:  

§ 1. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do 

nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach 

określonych w niniejszej Uchwale.  

2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki.  

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 

7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 

osiemdziesiąt dziewięć) akcji własnych.  

§ 3. 

Przedmiotem nabycia mogą być akcje serii od A do E. 

§ 4. 

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 30 

kwietnia 2017 roku.  

§ 5. 

1. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla transakcji nabycia 



 

akcji od akcjonariuszy i wynosić będzie 3,04 PLN (trzy złote i cztery 

grosze) za jedną akcję. 

2. Łączna cena nabycia akcji własnych nie przekroczy 23.000.000 PLN 

(dwadzieścia trzy miliony złotych). 

§ 6. 

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń 

do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy 

Spółki. 

§ 7. 

Rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych 

poza rynkiem regulowanym.      

§ 8. 

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które 

zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między 

akcjonariuszy.  

§ 9. 

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 23.000.000 PLN dla celów 

sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.  

2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w 

wysokości 23.000.000 PLN z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy 

Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 

marca 2015 r.  

§ 10. 

1. Ustala się, że każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do 

składania ofert zbycia akcji może złożyć ofertę zbycia wszystkich 

przysługujących mu akcji Spółki.    

2. Jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia 

przekroczy maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę, nabycie 



 

akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej 

redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej 

liczby całkowitej. ----------------------------------------------- 

§. 11. 

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.  

2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków skupu akcji 

własnych. 

3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed 

upływem terminu końcowego upoważnienia, przed osiągnięciem 

maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kapitału 

rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.  

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   --------------------------------------------------------------------------------------  

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 



 

  

Uchwała Nr [***] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od 

akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 

punkt 5) oraz art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a 

także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia:  

§ 1. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do 

nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach 

określonych w niniejszej Uchwale.  

2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki.  

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd do nabycia od Progress Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie 11.900.000 

(jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji własnych.  

§ 3. 

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 

grudnia 2017 roku.  

§ 4. 

Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić będzie 1,42 PLN (jeden złoty i 

czterdzieści dwa grosze), co stanowi średni kurs giełdowy akcji Spółki z 



 

okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie projektu niniejszej 

Uchwały. 

§ 5. 

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze transakcji poza rynkiem 

regulowanym. 

§ 6. 

Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które 

zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między 

akcjonariuszy.  

§ 7. 

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 16.898.000 PLN dla celów 

sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.  

2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w 

wysokości 16.898.000 PLN z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z 

zysku.  

§ 8. 

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.  

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

    

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………



 

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 


