
 Opinia Zarządu spółki BOMI Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa 
poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowanej 

ceny emisyjnej akcji nowych emisji. 
 
Zgodnie z wymogami art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 
Zarząd BOMI S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie 
uzasadnienia udzielenia Zarządowi upoważnienia do emitowania akcji w ramach 
kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki w całości, w związku z ich zaoferowaniem akcjonariuszom przejmowanych 
podmiotów w ramach rozliczenia transakcji akwizycyjnych. 
 
W związku z przyjętą strategią Grupy zmierzającą do wzrostu wartości grupy kapitałowej 
BOMI  oraz dynamicznego zwiększenia udziału w rynku poprzez akwizycję nowych 
podmiotów, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów 
wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego 
Zgromadzenia. Wzmożone, dynamicznie zachodzące procesy akwizycyjne konkurencji 
zachodzące w sektorze FMCG determinują obligatoryjnie szybkie i sprawne 
podejmowanie decyzji. Mieszana – gotówkowo-akcyjna – struktura zapłaty za 
przejmowane podmioty jest oczekiwaną formą uczestnictwa w koncentracji przez 
zainteresowane podmioty. Taka forma nie powoduje również nadmiernego wzrostu 
zadłużenia Spółki. 
 
Zarząd Emitenta podejmuje działania w celu stworzenia silnej grupy kapitałowej, 
działającej na krajowym rynku handlu i dystrybucji FMCG. Budowa silnej grupy 
kapitałowej pozwoli na uzyskanie silnej pozycji na rynku oraz poprawę wyników 
finansowych.  
 
Interesy dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) są w odpowiedni sposób 
chronione poprzez bezwzględny wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na 
każdą transakcję akwizycyjną, zaoferowanie określonej liczby akcji nowej emisji BOMI 
SA akcjonariuszom/udziałowcom przejmowanego podmiotu i pozbawienie prawa poboru 
dotychczasowych Akcjonariuszy.  
 
Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w wielkości nieprzekraczającej 2,914,000 (dwa miliony dziewięćset czternaście 
tysięcy) złotych, powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki 
bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze 
zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawniejsze zawierania transakcji 
akwizycyjnych. Upoważnienie udzielone Zarządowi na 2 lata, w ocenie Zarządu, w 
obecnych warunkach rynkowych, uzasadnia przyjęcie rozwiązania ustalania wielkości 
poszczególnych emisji w ramach przyznanego limitu do 2,914,000 złotych na poziomie 
dostosowanym do warunków danej transakcji akwizycyjnej, za każdorazową zgodą 
Rady Nadzorczej Spółki. 
 
 
 
 



 
Zarząd stoi na stanowisku, że ceny emisyjne akcji emitowanych w ramach 
przedmiotowego kapitału docelowego ustalane będą bazując na średniej notowań akcji 
Spółki na GPW S.A. w okresie trzech miesięcy poprzedzających moment podjęcia 
decyzji akwizycyjnej. Dodatkowo, Zarząd informuje że w celu uniknięcia nieregularnych 
podaży akcji, mogących mieć wpływ na nadmierne odchylenie notowań akcji Spółki, 
akcje emitowane w ramach w ramach projektów akwizycyjnych objęte będą  minimum 
rocznym lock-up’em. 
 
 
 


