Torui, 30 marca 2018 roku
Sz.P. Akcjonadusze
PROSPER S.A.

lnformacja w sprawie
przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszosciowych
PROSPER S.A.
Uchwala o przymusowym wykupie akcii.
Zawiadamiamy 2e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROSPFR S.A., kt6re odbylo sie 27
lutego 2018 roku, podjelo uchwale o pzymusowym wykupie wszystkich akcji imiennych serii

D otaz D1, nalezqcych do akcjonariuszy mniejszosciowych, ptzez akcjonariusza
wiqkszo6ciowego tj. NEUCA S.A. w Toruniu. Cena wykupu akcji nale2qcych do
akcjonariuszy mniejszo6ciowych zostala okreslona przez bieglego dzialajqcego na ztecenie
Spolki, wybranego przez Walne Zgromadzenie uchwalq z dnia 9.05.2017r. - Andzej
P6lkoszek Konsulting w Piasecznie. Cena wykupu wynosi 27,11 zt (dwadzie6cia siedem
zlotych 11/100) za ka2dq akcj9. Uchwala Walnego Zgromadzenia o przymusowym wykupie
zostala ogloszona w Monalorze Sqdowym iGospodarczym (MSiG) z 23 marca 20'18 roku (nr
59/2018).

Zloienie akcji do rozporzqdzenia Spolki.

z procedufq przymusowego wykupu okreslonq w kodeksie spolek handtowych,
akcjonariusze mniejszosciowi powinni w ciqgu jednego miesiqca od dnia ogloszenia uchwaly
pzymusowym wykupie akcji
Walnego Zgromadzenia
l\4SiG, zlo2y6 w Spolce
Zgodnie

o

o

w

przekazaniu akcji do tozpotzqdzenia Spolki w celu wykupu wmz z
upowaznieniem dla Zatzqdu Spolki do rozpozQdzania akcjami oraz co do sposobu wyplaty
ceny wykupu- W przypadku gdy posiadaczem akcji jest spolka osobowa (np. jawna) lub
spolka cywilna, niezbgdne jest wskazanie danych wszystkich udzialowc6w iich
oswiadczenie

procentowa/ilo6c owa struktura.

W

przypadku nie zlozenia pzez akcjonariusza oSwiadczenia w terminie miesiEca od
ogloszenia uchwaly Walnego Zgromadzenia, dokumenty pzystugujqcych mu akcji zostanq
ptzez ZatzAd Spolki uniewa2nione w trybie art. 358 ksh, a nastepnie akcjonariuszowi
wiekszosciowemu zostanq wydane nowe dokumenty akcji pod tymi samyma numerami
emisyjnymi.
Akcjonariusze mniejszosciowi Sp6lki, kt6rych akcje podlegaje pzymusowemu wykupowi
otrzymujE ceng wykupu, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy lub przekazem
pocztowym. W przypadku wyplaty w formie pzekazu pocztowego, kwota wykupu moze
zostai pomniejszona o koszt pzekazu.
Cena wykupu akcji uniewaznaonych nalezEcych do akcjonariuszy, kt6zy nie zlozyli
oswiadczei o przekazaniu akcji do rozporzqdzenia Spotki w celu wykupu, mo2e zosta6
zlozona do depozytu sqdowego.
Procedura zglaszania akcjonaduszy mnierszosciowych i odbioru ceny wykupu.

W celu realizacji swoich uprawniei, akcjonariusze mniejszosciowi, kt6rych akcje podlegajq
wykupowi, powinni zglosie sie do dzialu obslugujqcego proces wykupu z "amienia ZaeAdu

PROSPER S.A. - Biura Obslugi Prawnej GRUPY NEUCA, drogq pocztowE bqd2 osobiscie
wedlug zasad okreslonych ponizej.
Realizacja upfawnieh do otzymania ceny wykupu akcji, wymaga podpisania oswiadczenia o
przekazaniu akcji do rozpozadzenia Spolce w celu wykupu oraz w sprawie sposobu

platno6ci ceny wykupu,

jak tez

ptzeniesienia posiadanra dokumentu

akcji

na

okaziciela/imiennych. W zalqczeniu tre6C oswiadczenia, kt6re nale2y uzupelnii w miejscach
nie wypelnionych, podpisai czytelnie imieniem nazwiskiem,
nastgpnie w jednym
egzemplarzu dostarczyd osobiscie lub pzesla6 przesylkq pocztowq na ponizszy adres. e9
ogdoiganego o6wiadczenia nale2y dolaczvi oosiadanv dokument akcii lub odcinek zbiorowv
akcii PROSPER S.A. bedacv grzedmiotem wvkupu.
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Okreslone wyzej dokumenty nale2y pzestai do Biura Obstugi prawnej NEUCA S.A., ut.
Szosa Bydgoska 58.87-100 Torui. Ostateczny temin na dostarczenie podpisanych
oswiadczef oraz dokumentow akcji uptywa z dniem 23 kwietnia 20t8r. (decyduje data
wplywu do adresata). W przypadku woli pzekazania ww. dokument6w osobiscie, nalezy
stawic sie w Biurze Obslugi Prawnej NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-1OO Toru6, w
dniach roboczych od poniedziatku do piqtku w godzinach 9.00-15.00, z waznym dowodem
osobistym.

przypadku pytai lub wQtpliwosci, prosze o kontakt telefoniczny z r.pr. l\rarcinem
Gajewskim, Biuro Obslugi Prawnej, nr tel. (56) 66-94-161 lub adres e-mail

W

marcing@neuca-pl

Zaplata ceny wykupu,
Po zlo2eniu ppez akcjona usza mniejszosciowego dyspozycji wyplaty ceny wykupu, kwota

ta zostanie pzelana na podany Wzez akcjonariusza rachunek bankowy, lub ptzeslana
ptzekazem pocztowym w terminie jednego miesiqca od uptywu terminu skladania
oswiadczeh o zlozeniu akcji do dyspozycji Zarzqdu Sp6lki w celu wykupu jednakze nie
wczesniej niz po wplaceniu pzez akcjonariusza wiekszoscioweqo ceny wykupu na konto
Sp6lki (ten warunek ju2 nastqpil).

Informacja o opodatkowaniu przychod6w z kapital6w pien,einych.

Nalezna akcionariuszowi cena za wykupione akcje stanowi pzych6d z kapitat6w
pienieznych. Pzych6d ten, pomniejszony o ewentualne koszty uzyskania peychodu
zwiEzane z wydatkami akcjonariusza. na objQcie akcji, stanowi doch6d podlegaiqcy
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych. O wysokoscl osiqgnietego
przychodu, akcjonariusz zostanie powiadomiony w informacji plT-BC, kt6ra zostanie
przeslana akcjonariuszowi oraz wlasciwemu uzedowi skarbowemu. Ustalenie wysokosci
koszt6w nabycia lezy po stronie akcjonariusza. Obowiqzek podatkowy powstaje niezaleinie
od faktycznego odebrania przez akcjonariusza przyslugujqcej mu ceny wykupu ofaz
otzymania informacji P|T8C. Oznacza to, jZ podatnicy sE zobowiQzanr do zlo2enia
wlasciwemu uEgdowi skarbowemu zeznania plT38 o wysokosci osiqgnlQtego w roku
podatkowym przychodu/dochodu z odplatnego zbycia papier6w wartosciowych w terminie do
korica kwietnia roku nastepujqcego po roku, w kt6rym nastqpila zapfata ceny wykupu
(zeznanie odrqbne od rocznego zeznania PIT).

