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Uchwała nr 1
z dnia 21.01.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 

k.s.h., uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Konrada Hernika do pełnienia funkcji Przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 54.220.001, procentowy udział tych akcji w kapitale 

zakładowym – 67,77 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 54.220.001, w tym głosów „za” - 54.220.001, głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się” - brak.

Uchwała nr 2
z dnia 21.01.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu dokonanym 

w dniu 23.12.2009 r.  na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 87/2009 z dnia 

23.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 54.220.001, procentowy udział tych akcji w kapitale 

zakładowym – 67,77 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 54.220.001, w tym głosów „za” - 54.220.001, głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się” - brak.

Uchwała nr 3
z dnia 21.01.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie: wprowadzenia i ustalenia zasad Programu Motywacyjnego dla Zarządu 
i kluczowej kadry zarządzającej Spółki i spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany 
Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., mając na uwadze to, że praca 

Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki i spółek zależnych od Spółki tworzących 

Grupę kapitałową Armatura w dalszym okresie działalności będzie miała istotny wpływ na wartość 

Spółki i jej akcji, działając w interesie Spółki, w celu zwiększenia motywacji oraz głębszego 

związania ze Spółką oraz ze spółkami zależnymi od Spółki Członków jej Zarządu oraz członków 

kluczowej kadry kierowniczej, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1 

[PROGRAM MOTYWACYJNY DLA ZARZĄDU I KLUCZOWEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ]

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić program motywacyjny dla Członków Zarządu 

oraz dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, którego założenia 

stanowią załącznik do protokołu. 

§ 2

[ZMIANA STATUTU SPÓŁKI]
Walne Zgromadzenie - w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego, o którym mowa 

w § 1 - zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:
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1] § 31 ust. 2a otrzymuje treść: 

"Członkom Zarządu oraz „Zarządzającym”: osobom należącym do kluczowej kadry zarządzającej 

i kierowniczej Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, zajmującym następujące stanowiska 

lub wykonującym obowiązki przypisane do tych stanowisk: 

1) Prokurenci, Dyrektorzy, Pełnomocnicy Zarządu, Zastępcy Dyrektorów, Szefowie obszarów, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, specjaliści odpowiedzialni za projekt organizacyjny

lub obszar działalności Armatury Kraków SA 

2) Prokurenci, Dyrektorzy, Pełnomocnicy Zarządu, Zastępcy Dyrektorów, Szefowie obszarów, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, specjaliści odpowiedzialni za projekt organizacyjny

lub obszar działalności spółek zależnych kapitałowo od Armatury Kraków SA 

("Uprawnieni"), przysługuje prawo do premii w postaci udziału w stosownej części zysku Spółki 

osiągniętego w każdym z lat obrotowych: 2010, 2011 i 2012, w łącznej kwocie nie przekraczającej 

3.000.000 (trzy miliony) złotych, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 21.01.2010 roku. 

Warunkami uprawniającymi do premii w postaci udziału w stosownej części zysku Spółki 

osiągniętego w danym roku obrotowym będzie osiągnięcie przez Spółkę parametrów 

ekonomicznych wpływających na wzrost wartości rynkowej Spółki, zgodnie z postanowieniami 

poniższymi, tj.:  

- osiągnięcie przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe w kolejnych latach średniego poziomu 

kursu rynkowego akcji Spółki notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(dalej: "GPW") ["Średni Kurs"], lub ceny transakcji dokonanej na akcjach Spółki obejmujących 

co najmniej 20% kapitału Spółki ("Cena Transakcji") lub

- osiągnięcie w ujęciu skonsolidowanym wskazanych poniżej zakładanych poziomów EBITDA,

z tym, że w każdym przypadku warunkiem uprawniającym do premii w postaci udziału w zysku 

Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego będzie osiągnięcie w ujęciu 

skonsolidowanym w danym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego zysku netto 

nie mniejszego niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki osiągniętego 

w każdym z lat obrotowych: 2010, 2011 i 2012, w łącznej kwocie nie przekraczającej 3.000.000 

(trzy miliony) złotych, przy uwzględnieniu przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki 
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dotyczących dokonywania obowiązkowych odpisów z zysku. 

Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w stosownej części zysku 

Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym na następujących warunkach i zasadach:

a) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie 1.000.000 (jeden milion) 

złotych, jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej 

niż 3,40 zł, albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie 

skonsolidowane za rok obrotowy 2010 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 25,0 

mln zł; Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo do 

50% kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych; 

b) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie 1.000.000 (jeden milion) 

złotych, jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej 

niż 3,70 zł, albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie 

skonsolidowane za rok obrotowy 2011 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 29,0 

mln zł; Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo 

do 50% kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych; 

c) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie 1.000.000 (jeden milion) 

złotych, jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej 

niż 4,00 zł, albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie 

skonsolidowane za rok obrotowy 2012 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 34,0 

mln zł; Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo 

do 50% kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych.

W przypadku gdy w którymś z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego Walne 

Zgromadzenie Spółki zadecyduje o wypłacie dywidendy, Średni Kurs jednej akcji lub Cena 

Transakcji wskazane w pkt a), b), i/lub c) ulegną odpowiedniemu obniżeniu o wartość uchwalonej 

do wypłaty dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki, co obowiązywać będzie po dacie 

nabycia praw do dywidendy. 

W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) powyżej, nie pozbawia 

to prawa Uprawnionych do premii w postaci udziału w zysku Spółki za lata obrotowe 2011 i 2012, 
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zgodnie z postanowieniami pkt b) i c). W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane 

w pkt a) lub b) powyżej, nie pozbawia to prawa Uprawnionych do premii w postaci udziału w zysku 

Spółki za rok obrotowy 2012, zgodnie z postanowieniami pkt c). 

Ponadto w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) za rok 2010, 

a zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt b), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo 

do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości wskazanej powyżej 

w pkt b), powiększonej łącznie o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych.  

W razie, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) i b), a zostaną spełnione 

przesłanki wskazane w pkt c), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci 

udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości wskazanej w pkt c) powyżej, 

powiększonej łącznie o kwotę do 2.000.000 (dwa miliony) złotych. 

W razie, gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a), a nie zostaną spełnione przesłanki 

wskazane w pkt b), a jednocześnie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt c), Uprawnionym 

przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2012 

w wysokości wskazanej w pkt c), powiększonej o kwotę nie przysługującą w latach poprzednich 

do kwoty nie przekraczającej łącznie 3.000.000 (trzy miliony) złotych. 

W razie, gdy w roku 2010 zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) i b), Uprawnionym 

przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2010 

w łącznej wysokości wskazanej w pkt a) i b). 

W razie, gdy w roku 2011 zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt b) i c), Uprawnionym 

przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2011 

w łącznej wysokości wskazanej w pkt b) i c) do łącznej wysokości z kwotami przysługującymi 

za rok 2010 nie przekraczającej łącznie 3.000.000 (trzy miliony) złotych.

Jeżeli zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a), b) lub c), ale łączna kwota premii w postaci 

udziału w zysku przypadająca łącznie na Uprawnionych zgodnie z postanowieniami powyższymi 

będzie niższa niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych, a ponadto Średni Kurs jednej akcji lub Cena 

Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej niż 4,00 zł, albo zatwierdzone przez Walne 

Zgromadzenie Spółki sprawozdanie skonsolidowane za rok obrotowy 2013 wykazywać będzie 

osiągnięcie EBITDA powyżej 35,0 mln zł, Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii 

w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą 3.000.000 (trzy miliony) złotych , a łączną kwotą premii 

w postaci udziału w zysku przyznaną Uprawnionym za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012. Członkom 
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Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku przypadającego 

na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych.

2] § 31 ust. 2b otrzymuje treść: 

"W przypadku dokonywania podziału zysku Spółki za lata obrotowe 2010, 2011, 2012 i 2013

stosowna część zysku Spółki zostanie przeznaczona na fundusz premiowy, o którym mowa w § 29 

ust. 1 pkt 6 Statutu, z przeznaczeniem na wypłatę premii przyznanych osobom uprawnionym 

z Programu Motywacyjnego wprowadzonym w Spółce na podstawie uchwały nr 3 Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 21.01.2010 roku, zgodnie z zasadami określonymi w tej uchwale." 

§ 3

[UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ]
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego 

Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 4

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że wywołuje skutek prawny z chwilą wpisu 

do rejestru.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 54.220.001, procentowy udział tych akcji w kapitale 

zakładowym – 67,77 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 54.220.001, w tym głosów „za” - 54.220.001, głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się” - brak.
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Załącznik do protokołu

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA ZARZĄDU I KLUCZOWEJ KADRY 
ZARZĄDZAJĄCEJ ARMATURY KRAKÓW S.A. i SPÓŁEK OD NIEJ ZALEŻNYCH

1. [Cel programu] 
Zważywszy, iż praca Zarządu Spółki Armatura Kraków S.A., wyższej kadry menadżerskiej 

oraz innych osób odpowiedzialnych za kluczowe obszary funkcjonowania Spółki oraz spółek 

zależnych od Spółki, będzie miała istotny wpływ na wartość akcji Spółki posiadanych przez 

akcjonariuszy, działając w celu zwiększenia motywacji oraz głębszego związania ze Spółką 

powyższej grupy osób, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program 

motywacyjny, polegający na przyznaniu osobom wskazanym w niniejszej uchwale premii w postaci 

prawa do udziału w odpowiedniej części zysku Spółki oraz przyznaniu tym osobom praw 

do objęcia akcji Spółki nowej emisji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci przysługujących tym osobom 

wierzytelności wobec Spółki o wypłatę stosownej części zysku, zgodnie z postanowieniami art. 448 

§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o postanowienia pkt 4 poniżej (“Program 

Motywacyjny”).

2. [Uprawnieni uczestnicy Programu Motywacyjnego]
Uprawnionymi z Programu Motywacyjnego (“Uprawnieni”) są osoby, które w okresie realizacji 

Programu Motywacyjnego pełnić będą funkcje Członków Zarządu ("Członkowie Zarządu") 

oraz nie więcej niż 30 osób, które w okresie realizacji Programu Motywacyjnego należeć będą 

do kluczowej kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki lub spółek zależnych od Spółki 

("Zarządzający"), zajmując następujące stanowiska lub wykonując obowiązki przypisane 

do tych stanowisk: 

1) Prokurenci, Dyrektorzy, Pełnomocnicy Zarządu, Zastępcy Dyrektorów, Szefowie obszarów, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, specjaliści odpowiedzialni za projekt organizacyjny

lub obszar działalności Armatury Kraków SA 

2) Prokurenci, Dyrektorzy, Pełnomocnicy Zarządu, Zastępcy Dyrektorów, Szefowie obszarów, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, specjaliści odpowiedzialni za projekt organizacyjny

lub obszar działalności spółek zależnych kapitałowo od Armatury Kraków SA.
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Przez okres realizacji Programu Motywacyjnego dla potrzeb powyższego postanowienia rozumie 

się okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

W przypadku zaprzestania przez daną osobę Uprawnioną pełnienia funkcji Członka Zarządu 

lub zaprzestania pełnienia innej wskazanej wyżej funkcji kierowniczej w Spółce lub w spółkach 

zależnych od Spółki w okresie realizacji Programu Motywacyjnego, prawo takiego Uprawnionego 

do premii wskazanej w pkt 3 poniżej pozostaje zachowane w części proporcjonalnej do czasu 

przepracowanego w Spółce lub spółkach zależnych od Spółki w roku obrotowym, 

za który przyznawana jest premia. W takim przypadku kwota premii zostanie ustalona 

w odniesieniu do wysokości adekwatnej do kwot premii przypadających dla innych osób 

na podobnych stanowiskach kierowniczych, z uwzględnieniem oceny realizacji celów i zadań 

w roku obrotowym, za który przyznawana jest premia. 

3. [Prawo do premii w postaci prawa do udziału w zysku Spółki]
Warunkami uprawniającymi do premii w postaci udziału w zysku Spółki w ramach Programu 

Motywacyjnego będzie osiągnięcie przez spółki tworzące Grupę kapitałową Armatura w ujęciu 

skonsolidowanym parametrów ekonomicznych wpływających na wzrost wartości rynkowej Spółki, 

zgodnie z postanowieniami poniższymi, tj.:

- osiągnięcie przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe w kolejnych latach średniego poziomu 

kursu rynkowego akcji Spółki notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(dalej: "GPW") ["Średni Kurs"], lub ceny transakcji dokonanej na akcjach Spółki obejmujących 

co najmniej 20% kapitału Spółki ("Cena Transakcji") lub

- osiągnięcie w ujęciu skonsolidowanym wskazanych poniżej zakładanych poziomów EBITDA,

z tym, że w każdym przypadku warunkiem uprawniającym do premii w postaci udziału w zysku 

Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego będzie osiągnięcie w ujęciu 

skonsolidowanym w danym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego zysku netto 

nie mniejszego niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki osiągniętego 

w każdym z lat obrotowych: 2010, 2011 i 2012, w łącznej kwocie nie przekraczającej 3.000.000 

(trzy miliony) złotych, przy uwzględnieniu przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki 

dotyczących dokonywania obowiązkowych odpisów z zysku. 

Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w stosownej części zysku 
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Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym na następujących warunkach i zasadach:

a) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie 1.000.000 (jeden milion) 

złotych, jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej 

niż 3,40 zł, albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie 

skonsolidowane za rok obrotowy 2010 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 25,0 

mln zł; Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo 

do 50% kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych; 

b) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie 1.000.000 (jeden milion) 

złotych, jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej 

niż 3,70 zł, albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie 

skonsolidowane za rok obrotowy 2011 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 29,0 

mln zł; Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo 

do 50% kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych; 

c) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie 1.000.000 (jeden milion) 

złotych, jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej 

niż 4,00 zł, albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie 

skonsolidowane za rok obrotowy 2012 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 34,0 

mln zł; Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo 

do 50% kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych.

W przypadku gdy w którymś z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego Walne 

Zgromadzenie Spółki zadecyduje o wypłacie dywidendy, Średni Kurs jednej akcji lub Cena 

Transakcji wskazane w pkt a), b) i/lub c) ulegną odpowiedniemu obniżeniu o wartość uchwalonej 

do wypłaty dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki, co obowiązywać będzie po dacie 

nabycia praw do dywidendy. 

W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) powyżej, nie pozbawia 

to prawa Uprawnionych do premii w postaci udziału w zysku Spółki za lata obrotowe 2011 i 2012, 

zgodnie z postanowieniami pkt b) i c). W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane 
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w pkt a) lub b) powyżej, nie pozbawia to prawa Uprawnionych do premii w postaci udziału w zysku 

Spółki za rok obrotowy 2012, zgodnie z postanowieniami pkt c). 

Ponadto w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) za rok 2010, 

a zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt b), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo 

do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości wskazanej powyżej 

w pkt b), powiększonej łącznie o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych.  

W razie, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) i b), a zostaną spełnione 

przesłanki wskazane w pkt c), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci 

udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości wskazanej w pkt c) powyżej, 

powiększonej łącznie o kwotę do 2.000.000 (dwa miliony) złotych. 

W razie, gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a), a nie zostaną spełnione przesłanki 

wskazane w pkt b), a jednocześnie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt c), Uprawnionym 

przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2012 

w wysokości wskazanej w pkt c), powiększonej o kwotę nie przysługującą w latach poprzednich 

do kwoty nie przekraczającej łącznie 3.000.000 (trzy miliony) złotych. 

W razie, gdy w roku 2010 zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) i b), Uprawnionym 

przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2010 

w łącznej wysokości wskazanej w pkt a) i b). 

W razie, gdy w roku 2011 zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt b) i c), Uprawnionym 

przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2011 

w łącznej wysokości wskazanej w pkt b) i c) do łącznej wysokości z kwotami przysługującymi 

za rok 2010 nie przekraczającej łącznie 3.000.000 (trzy miliony) złotych.

Jeżeli zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a), b) lub c), ale łączna kwota premii w postaci 

udziału w zysku przypadająca łącznie na Uprawnionych zgodnie z postanowieniami powyższymi 

będzie niższa niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych, a ponadto Średni Kurs jednej akcji lub Cena 

Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej niż 4,00 zł, albo zatwierdzone przez Walne 

Zgromadzenie Spółki sprawozdanie skonsolidowane za rok obrotowy 2013 wykazywać będzie 

osiągnięcie EBITDA powyżej 35,0 mln zł, Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii 

w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą 3.000.000 (trzy miliony) złotych, a łączną kwotą premii 

w postaci udziału w zysku przyznaną Uprawnionym za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012. Członkom 

Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku przypadającego 
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na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo do 50% kwoty zysku 

przypadającego na Uprawnionych.

Podejmując uchwałę w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki osiągniętego 

w którymkolwiek ze wskazanych wyżej lat obrotowych, Walne Zgromadzenie Spółki uwzględni 

postanowienia niniejszej uchwały. W tym celu zostanie utworzony fundusz premiowy z zysku 

Spółki. 

Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały w "Regulaminie wykonania Programu 

Motywacyjnego dla Członków Zarządu Armatura Kraków S.A. i spółek od niej zależnych“, 

wysokość premii należnej za każdy ze wskazanych wyżej lat obrotowych poszczególnym 

Członkom Zarządu. 

Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, określi w formie uchwały w "Regulaminie 

wykonania Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej Armatura Kraków S.A.

i spółek od niej zależnych”, wysokość premii należnej za każdy ze wskazanych wyżej lat 

obrotowych poszczególnym osobom spośród Zarządzających.

Prawo danego Uprawnionego do wskazanej wyżej premii powstaje, z zastrzeżeniem warunków 

powyższych, z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału 

zysku Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami, 

jeżeli uchwała ta będzie przewidywać przeznaczenie zysku na wskazane wyżej premie. Prawo 

do premii powstaje w takim zakresie, jaki wynikać będzie z powyższej uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki. Termin wypłaty premii określa się na 2 miesiące od dnia podjęcia 

przez Walne Zgromadzenie Spółki wskazanej wyżej uchwały.

4. [Prawo do objęcia akcji w zamian za wierzytelności z tytułu premii w postaci prawa 
do udziału w zysku Spółki]

W sytuacji, gdy po stronie Uprawnionych powstanie wierzytelność wobec Spółki o wypłatę premii 

wskazanej w pkt 3 powyżej, w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie 

przysługiwać będą Uprawnionym z tytułu prawa do premii w postaci udziału w zysku Spółki, 

Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji Spółki, wyemitowanych w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, 

w takiej ilości, jaka wynikać będzie z podzielenia kwoty premii przypadającej na danego 

Uprawnionego przez wartość nominalną akcji (zaokrąglonej w dół do pełnych złotych), 
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jednakże łącznie dla wszystkich Uprawnionych w ilości nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony) 

akcji. Prawo do objęcia akcji Spółki zgodnie z powyższym będzie przysługiwać Uprawnionym pod 

warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

dokonanego zgodnie z postanowieniami poniższymi. 

W związku z powyższym w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami pkt 3 powyżej po upływie 

danego roku obrotowego wskazanego w pkt 3 powyżej po stronie Uprawnionych powstanie prawo 

do premii w postaci udziału w zysku Spółki, a Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę 

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za dany rok obrotowy na wypłatę wskazanych wyżej premii, 

Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami poniższymi oraz w sprawie związanej z tym 

podwyższeniem stosownej zmiany Statutu Spółki. Stosowna uchwała w sprawie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego podejmowana będzie każdorazowo, gdy okaże się 

to konieczne z uwagi na opisane wyżej zasady realizacji Programu Motywacyjnego. Stosowna 

uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powinna zostać podjęta 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym została podjęta uchwała w sprawie 

podziału i przeznaczenia zysku Spółki za dany rok obrotowy zgodnie z postanowieniami 

pkt 3 powyżej. Jeżeli uchwała taka nie została podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Spółki, Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia takiej 

uchwały nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie 

Spółki uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Spółki zgodnie z postanowieniami 

pkt 3 za dany rok obrotowy. 

W stosownej uchwale w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostanie określona 

na kwotę nie wyższą niż kwota premii w postaci udziału w zysku Spółki w oparciu o postanowienia 

pkt 3 powyżej, jaka przypadać będzie łącznie na wszystkich Uprawnionych w danym roku 

obrotowym. Łączna wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

wynikająca z wszystkich podjętych uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki nie może przekraczać 3.000.000 (trzech milionów) złotych.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakladowego następować będzie w drodze emisji nowych akcji 

zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, każdorazowo w liczbie nie większej niż 

suma liczby akcji, jaka wynikać będzie z podzielenia kwoty premii przypadającej danemu 
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Uprawnionemu za dany rok obrotowy przez wskazaną wyżej wartość nominalną akcji nowej emisji, 

w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych. Łączna liczba akcji nowych emisji wyemitowanych 

w ramach wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki nie może być 

wyższa niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji. Akcje nowych emisji wyemitowane w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą akcjami imiennymi, zgodnie 

z postanowieniami art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli jednak w chwili podejmowania 

danej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółka będzie 

posiadała status spółki publicznej, akcje nowych emisji wyemitowane w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą akcjami na okaziciela.

Jeżeli w chwili podejmowania uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółka będzie posiadała status spółki publicznej, Zarząd Spółki zostanie 

zobowiązany do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu 

na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Każdorazowo warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o niniejszą uchwałę 

dokonywane będzie w celu przyznania praw do objęcia akcji nowej emisji Uprawnionym 

z Programu Motywacyjnego w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie 

przysługiwać będą tym osobom z tytułu nabytych w ramach Programu Motywacyjnego uprawnień 

do premii w postaci udziału w zysku Spółki, o której mowa w pkt 3 powyżej. Każdorazowo cena 

emisyjna akcji nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie 

równa ich wartości nominalnej. 

Każdorazowo osobami uprawnionymi do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, będą osoby wskazane zgodnie 

z postanowieniami pkt 2 powyżej, którym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału 

w zysku Spółki zgodnie z postanowieniami pkt 3 powyżej.   

Wszystkie akcje nowych emisji emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą będą mogły być obejmowane tylko w zamian 

za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności, jakie przysługiwać będą osobom uprawnionym 

z Programu Motywacyjnego z tytułu nabytych w ramach Programu Motywacyjnego uprawnień 

do premii w postaci udziału w zysku Spółki zgodnie z postanowieniami pkt 3 powyżej. 

Każdorazowo uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakladowego będzie 

zawierać wszystkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a rejestracja 
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dokonanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywana będzie 

przy uwzględnieniu warunków wynikających z postanowień obowiązujących przepisów prawa, 

w tym w szczególności przy uwzględnieniu postanowień art. 449 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Akcje nowych emisji wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie 

do podziału za rok obrotowy, w trakcie którego dane akcje zostaną objęte. 

Każdorazowo w uchwale w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

wyłączone zostanie przysługujące akcjonariuszom prawo poboru w stosunku do akcji nowych 

emisji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Każdorazowo akcje nowej emisji wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki będą objęte zakazem zbywania przez okres sześciu miesięcy od daty nabycia 

praw z tych akcji. 

Prawo do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

o którym wyżej mowa, Uprawniony może wykonać poprzez złożenie na piśmie oświadczenia 

o zamiarze skorzystania z prawa do objęcia akcji Spółki danej emisji w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wierzytelność przysługującą temu 

Uprawnionemu z tytułu prawa do premii w postaci udziału w zysku Spółki. Oświadczenie takie 

musi zostać złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania danej uchwały 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Skorzystanie z powyższego 

prawa możliwe jest tylko w odniesieniu do całej kwoty premii przypadającej danemu 

Uprawnionemu za dany rok obrotowy. W razie złożenia wskazanego wyżej oświadczenia, osoba 

Uprawniona obejmie akcje nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych 

przez Spółkę, z zastosowaniem postanowień art. 437 i innych Kodeksu spółek handlowych. Zarząd 

Spółki jest zobowiązany do wyemitowania i wydania Uprawnionym, którzy złożyli oświadczenia 

o objęciu akcji nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

stosownej ilości akcji nowej emisji, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia 

oświadczenia o objęciu tych akcji, z zastrzeżeniem postanowień art. 451 Kodeksu spółek 

handlowych. 


