
OPINIA ZARZĄDU MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA 

UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C, AKCJI SERII D 
ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ 
AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII D WRAZ Z UMOTYWOWANIEM UCHWAŁY W SPRAWIE 

NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI 

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego MEDIACAP SA (dalej „MEDIACAP” lub „Spółka”) w 
drodze emisji akcji serii C, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego MEDIACAP w drodze emisji 
akcji serii D oraz emisja warrantów subskrypcyjnych serii A dających prawo objęcia akcji serii D, są 
elementami warunkowej transakcji dotyczącej przeniesienia do MEDIACAP kontrolnego pakietu 51% 
udziałów w spółce The Digitals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („The Digitals”) przez 
znaczących akcjonariuszy, tj. spółek Posella Limited i Frinanti Limited.  

The Digitals jest wiodącą agencją interaktywną z rozbudowanym zapleczem technologicznym,  
wyspecjalizowanym w rozwiązaniach front-end i e-commerce, z planowanymi przychodami na 
poziomie około 12 milionów złotych w 2013. Według raportu internaktywnie.com, The Digitals jest 
piątą największą firmą na rynku wartym ponad miliard złotych. Jej kluczowymi klientami są między 
innymi: AXA, Hyundai, Grupa Żywiec, Dom Development, Castorama, Unilever i Pekao SA. 

Zarząd MEDIACAP wierzy, że przejęcie The Digitals umożliwi MEDIACAP SA osiągnąć skonsolidowane 
przychody na poziomie blisko 70 milionów złotych rocznie w 2014 i zwiększy EBITDA o 2,2 miliona 
złotych. Równocześnie znacząco wzmocni pozycję Spółki w segmencie Data & Digital, który będzie 
dostarczał ponad 50% skonsolidowanych przychodów Grupy. Warto przypomnieć, iż rynek tych usług 
urośnie o 7,3% w roku 2013 wobec spadku o 5,6% całego rynku marketingowego a jego wzrost na 
przyszły rok szacowany jest na +12,2% wobec +1,4% dla całego rynku.  

Zakładany sposób przeprowadzenia transakcja pozwoli uniknąć konieczności zarówno angażowania 
własnej gotówki przez MEDIACAP jak również zwiększania jej zadłużenia. Pozbawienie prawa poboru 
akcji serii C umożliwi wykonanie transakcji zgodnie z powyższym założeniem poprzez objęcie 
wszystkich akcji serii C Spółki przez sprzedawców o łącznej wartości emisyjnej równej wartości 
zbywanych udziałów, a następnie wzajemne potrącenie wierzytelnosci z tytułu ceny emisyjnej nowych 
akcji oraz ceny sprzedaży za udziały The Digitals. 

Z uwagi na to, że umowa zawierana jest z podmiotami powiązanymi MEDIACAP, w celu ochrony 
interesów akcjonariuszy mniejszościowych zarówno wartość udziałów The Digitals, jak i wartosć akcji 
MEDIACAP, zostały poddane niezależnej wycenie. Zgodnie z nimi, udziały The Digitals zostały 
wycenione na w przybliżeniu 7.016 zł każdy udział i łącznie 8.587.380 złotych, natomiast wartość akcji 
MEDIACAP została wyceniona na 2,02 zł każda.   

Proponowana cena emisyjna akcji serii C w wysokosci 1,72 zł za każdą akcję. Niższa cena emisyjna w 
stosunku do wartości z wyceny uzasadniona jest tym, że w wykonaniu transakcji sprzedawcy nie 
otrzymają gotówki, lecz akcje. Wysokość dyskonta na poziomie około 15% wynika m.in. z oceny 
płynności akcji notowanych na New Connect. Proponowana cena emisyjna jest równa lub niższa niż 
kurs akcji za ostatni rok, 6 m-cy, 3 m-ce, 1 m-c które odpowiednio wynoszą: 1,19 zł; 1,43 zł; 1,58 zł; 
1,72 zł. 

Planowana transakcja przewiduje mechanizm korygujący cenę nabywanych udziałów w zależności od 
rzeczywistych wyników The Digitals za lata 2014 i 2015, które zostaną ostatecznie ustalone na 
podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych sprawozdań finansowych tej spółki. Korekta nastąpi 
wtedy, gdy różnica pomiędzy rzeczywistą średnią z wyników ze sprzedaży i wyników brutto za te lata 
a zakładaną średnią będzie większa niż 20%. Gdy różnica ta będzie in plus wtedy cena ulegnie 



proporcjonalnemu zwiększeniu, nie więcej jednak niż o 50%. Podobnie, gdy różnica ta będzie in minus 
wtedy cena ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, również nie więcej niż o 50%. 

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz emisja akcji serii D w ramach warunkowo 
podwyższonego kapitału zakładowego służy temu, aby w razie powstania przesłanek zwiększenia ceny 
sprzedaży udziałów The Digitals, Spółka nie musiała jej wypłacać gotówką. W takim bowiem 
przypadku sprzedawcy zobowiązali się wykonać taką liczbę warrantów subskrypcyjnych i objąć taką 
liczbę akcji serii D, których wartość według ceny emisyjnej wynoszącej 1,72 zł odpowiada zwiększeniu 
ceny sprzedaży. Wierzytelności Spółki o wpłatę ceny emisyjnej za obejmowane w wykonaniu 
warrantów akcje serii D oraz wierzytelności sprzedawców o zapłatę zwiększenia ceny za udziały The 
Digitals ulegną wzajemnemu potrąceniu.  

Podobnie, mechanizmem pozwalającym na rozliczenie w akcjach różnicy w cenie sprzedaży jest w 
przypadku zmniejszenia tej ceny, zobowiązanie sprzedawców do zbycia na rzecz MEDIACAP takiej 
liczby jej akcji własnych, których wartość według ceny emisyjnej wynoszącej 1,72 zł odpowiada 
zmniejszeniu ceny sprzedaży. Akcje te zostaną następnie umorzone na podstawie odrębnej uchwały 
walnego zgromadzenia, zaś wierzytelności Spółki o zwrot nadpłaconej ceny sprzedaży oraz 
wierzytelności sprzedawców o wynagrodzenie za zbywane w celu umorzenia akcje własne Spółki 
ulegną wzajemnemu potrąceniu.  

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii C, akcji serii 
D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A, jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, 
gdyż pozwala bowiem na realizację transakcji przejęcia kontrolnego pakietu The Digitals bez 
angażownania środków własnych Spółki oraz zwiększania jej zadłużenia. Jednocześnie zapewnia 
mechanizm rozliczenia się ze zbywającymi za pomocą akcji Spółki, poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ogólnej liczby wydanych zbywającym akcji w zamian za udziały The Digitals, w razie 
odchylenia pomiędzy zakładanymi a rzeczywistymi wynikami tej spółki za dwa najbliższe lata 
obrotowe.  


