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Zał�cznik do wniosku AULOS 1 Sp. z o.o. dot. porz�dku obrad NWZ SOHO 

DEVELOPMENT S.A.  

 

Uchwała Nr [����] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Soho Development Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia [����] 2018 roku 

w sprawie nierozwi�zywania Spółki, nieprzenoszenia siedziby Spółki za granic� 

oraz zmiany statutu Spółki 

 

Zwa�ywszy, �e: 

 

A. w dniu 12 grudnia 2017 r. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib� w 

Warszawie („Spółka”) zawarła z Yawa spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 

4 sp.k. („Nabywca”) transakcj� dotycz�c� sprzeda�y: (i) prawa u�ytkowania 

wieczystego nieruchomo�ci gruntowej poło�onej w Warszawie przy ul. Mi�skiej, 

w obr�bie ewidencyjnym 0202, 3-02-02, stanowi�cej działk� gruntu oznaczon� 

numerem ewidencyjnym 18/16 o obszarze 52.230,00 m2, wraz z prawem 

własno�ci budynków i urz�dze�, dla której S�d Rejonowy dla Warszawy-

Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� 

wieczyst� Kw Nr WA6M/00491633/3 oraz (ii) prawa u�ytkowania wieczystego 

nieruchomo�ci gruntowej poło�onej w Warszawie przy ul. Mi�skiej, w obr�bie 

ewidencyjnym 0202, 3-02-02, stanowi�cej działk� gruntu oznaczon� numerem 

ewidencyjnym 18/14 o obszarze 964,00 m2, wraz z prawem własno�ci budynków 

i urz�dze�, dla której ten sam s�d prowadzi ksi�g� wieczyst� Kw Nr 

WA6M/00491631/9 („Transakcja”); 

B. na podstawie Transakcji Spółka zaci�gn�ła wobec Nabywcy zobowi�zania, które 

mog� sta� si� wymagalne w okresie do 31 grudnia 2023 r.; 

C. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, celem zapewnienia mo�liwo�ci 

wykonania przez Spółk� jej zobowi�za� zaci�gni�tych wobec Nabywcy w ramach 

Transakcji postanowiło ograniczy� mo�liwo�� zako�czenia działalno�ci Spółki lub 

jej likwidacji przed terminem, o którym mowa w punkcie B powy�ej, 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj�c na postawie art. 430 § 1 KSH, 

niniejszym postanawia: 

§ 2. 
Nie podejmowa� w okresie przed upływem 31 grudnia 2023 r. jakichkolwiek działa� 

maj�cych na celu lub mog�cych skutkowa� otwarciem likwidacji Spółki, a w 

szczególno�ci nie podejmowa� uchwały o rozwi�zaniu Spółki albo o przeniesieniu 

siedziby Spółki za granic�. 

§ 2. 

1. Zmieni� tre�� art. 27 statutu Spółki, nadaj�c mu nast�puj�ce brzmienie: 

„Artykuł 27 

Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały bez wzgl�du na liczb� obecnych 

akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrze�eniem art. 28a.” 

2. Zmieni� tre�� art. 28 ust. 2 lit. a statutu Spółki, nadaj�c mu nast�puj�ce brzmienie: 

„a) zmiana Statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji, z zastrze�eniem art. 28a;” 
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3. Zmieni� statut Spółki poprzez dodanie art. 28a o nast�puj�cym brzmieniu: 

„Artykuł 28a 

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. wł�cznie uchwały o rozwi�zaniu Spółki albo 

o przeniesieniu jej siedziby za granic� podejmowane s� wi�kszo�ci� 9/10 (dziewi�ciu 

dziesi�tych) oddanych głosów przy obecno�ci akcjonariuszy reprezentuj�cych co 

najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. wł�cznie uchwały dotycz�ce zmiany 

postanowie� niniejszego art. 28a podejmowane s� wi�kszo�ci� 9/10 (dziewi�ciu 

dziesi�tych) oddanych głosów przy obecno�ci akcjonariuszy reprezentuj�cych co 

najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki.” 

4. Upowa�ni� Rad� Nadzorcz� do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki 

uwzgl�dniaj�cego zmiany statutu wynikaj�ce z niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, przy czym zmiana statutu nast�puje z chwil� jej 

wpisu do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. 

 

Uzasadnienie: podj�cie uchwały jest konieczne z uwagi na ustalone warunki transakcji 

sprzeda�y przez Spółk� kluczowej nieruchomo�ci „Soho Factory” poło�onej przy ulicy 

Mi�skiej 25 w Warszawie.  

 

Uchwała Nr [����] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Soho Development Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia [����] 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 

czerwca 2017 r. w sprawie upowa�nienia Zarz�du do nabycia akcji własnych Spółki w celu 

umorzenia w zakresie tre�ci § 3 ust. 1 tej Uchwały 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia: 

§ 1. 

Zmieni� Uchwał� nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie upowa�nienia Zarz�du do nabycia akcji własnych w celu umorzenia w ten 

sposób �e § 3 ust. 1 tej Uchwały otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: 

„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 mo�e by� wy�sza od tej warto�ci ksi�gowej o nie wi�cej ni� [***]%.” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
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Uzasadnienie: W ocenie akcjonariusza wskazane jest ewentualne umo�liwienie Zarz�dowi 

Spółki ustalania ceny skupu akcji własnych z nieco wi�ksz� elastyczno�ci�, w tym powy�ej 

górnego pułapu ceny wskazanego na mocy dotychczasowej tre�ci Uchwały nr 5. Decyzja w 

tym zakresie nale�y do akcjonariuszy. 


