
PROGRAM MOTYWACYJNY PRZYJĘTY W SPÓŁCE OT LOGISTICS S.A. 

Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 listopada 2012 r. podjęło uchwały dotyczące wprowadzenia 
w przedsiębiorstwie Emitenta Programu Motywacyjnego, skierowanego do kluczowej kadry 
Emitenta, w celu stałego i długofalowego zwiększania wartości Spółki poprzez stworzenie 
mechanizmu motywacyjnego. Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lipca 2013 r. podjęło uchwałę 
w przedmiocie zmiany Programu Motywacyjnego. 

Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję nie więcej niż 38.191 warrantów 
subskrypcyjnych na okaziciela serii A, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1,92 zł każda. 

Warranty emitowane będą nieodpłatnie. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii 
C. 

Prawo do objęcia warrantów może być realizowane do 31 lipca 2018 r. 

W związku z emisją warrantów emisyjnych, w celu umożliwienia osobom uprawnionym do udziału w 
Programie Motywacyjnym prawa do objęcia akcji serii C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 
w dniu 14 listopada 2012 r. uchwałę w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego o kwotę nie wyższą niż 73.326,72 zł w drodze emisji nie więcej niż 38.191 akcji serii C. 
Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 stycznia 2013 r. została zarejestrowana zmiana Statutu 
Emitenta w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Cena emisyjna akcji serii 
C została ustalona na poziomie 2,00 zł za jedną akcję. 

Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, w następujący sposób: 

1) jeżeli w danym roku obrotowym akcje serii C zostaną wydane do dnia dywidendy włącznie, 
wówczas będą uczestniczyły w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; 

2) jeżeli w danym roku obrotowym akcje serii C zostaną wydane po dniu dywidendy, wówczas będą 
uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane. 

Warunki i tryb realizowania Programu Motywacyjnego określa Regulamin Programu Motywacyjnego 
(dalej: Regulamin), stanowiący załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2012 
r. Regulamin został następnie zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lipca 2013 roku.  

Warunkiem wejścia Programu w życie jest dokonanie przez Spółkę oferty publicznej wyemitowanych 
przez nią akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów S.A. nie później niż do 30 września 2013 r. 

Regulamin wskazuje stałych uczestników programu (stali uczestnicy): 

Piotra Chajderowskiego – uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach 
Programu Motywacyjnego, 

Daniela Stachiewicza – uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu 
Motywacyjnego, 

Adama Gliszczyńskiego – uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu 
Motywacyjnego, 

Michała Piotrowskiego - uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu 
Motywacyjnego. 

Regulamin Programu Motywacyjnego nie wskazuje innych stałych uczestników Programu 
Motywacyjnego. 



Warunkiem zaoferowania uprawnionym warrantów subskrypcyjnych, jest łączne spełnienie się 
następujących zdarzeń w jednym z lat obowiązywania Programu Motywacyjnego, tzn. w okresie od 
2012 do 2017 r.: 

1) utrzymanie przez grupę kapitałową Emitenta zadłużenia poniżej trzykrotności EBITDA, 

2) w przedsiębiorstwie Emitenta będzie istniała formalna możliwość wypłaty na rzecz akcjonariuszy 
Spółki, dywidendy o poziomie co najmniej między 25% a 50% rocznego zysku netto Emitenta, a w 
szczególności wypłata dywidendy w powyższych granicach nie będzie ograniczona przez umowy z 
bankami finansującymi Spółkę lub jej innymi wierzycielami. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli 
ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikałyby wyłącznie z uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3) stały uczestnik będzie kontynuował zatrudnienie lub pełnił funkcję organach Spółki lub podmiotów 
z grupy kapitałowej Emitenta, 

4) zysk netto grypy kapitałowej Emitenta, z wyłączeniem sprzedaży nieruchomości, które będą objęte 
odrębnym programem premiowym dla Zarządu, nie będzie mniejszy niż 42 mln zł. 

Oprócz warrantów subskrypcyjnych przysługujących stałym uczestnikom, Rada Nadzorcza postanowi 
o przyznaniu łącznie nie więcej niż 12.731 warrantów subskrypcyjnych na rzecz stałych uczestników 
lub innych pracowników lub współpracowników Spółki, według swojego uznania. 

 


