
OPINIA ZARZĄDU BPX S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

 

UZASADNIAJĄCA USTANOWIENIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW, 

USTALENIE SPOSOBU PODZIAŁU AKCJI POMIĘDZY PRACOWNIKAMI, SPOSÓB USTANOWIENIA CENY 

EMISYJNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI SERII F ORAZ UTWORZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO I 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE NABYCIA AKCJI PRZEZ PRACOWNIKÓW. 

 

OPINIA NADTO DOTYCZY UZASADNIENIA POZBAWIENIA W CAŁOŚCI AKCJONARIUSZY PRAWA 

POBORU I SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI SERII G. 

 

Ustanowienie programu motywacyjnego oraz utworzenie kapitału rezerwowego. 

W związku z planowanym na dzień 16 grudnia 2015 r. powzięciem przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwały o ustanowienia programu motywacyjnego 

dla pracowników Spółki w postaci przydziału akcji Spółki i ich objęcia za cenę nominalną oraz uchwały 

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczeniu go na sfinansowanie programu 

motywacyjnego dla pracowników Spółki, Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje ustanowienie programu 

motywacyjnego oraz utworzenie kapitału rezerwowego. Zdaniem Zarządu wiodące znaczenie dla 

Spółki ma celu utworzenia programu motywacyjnego, tj.: zmotywowanie pracowników Spółki do 

dalszej pracy na jej rzecz oraz pogłębienie ich związania ze Spółką. Zdaniem Zarządu Spółki najbardziej 

optymalnym sposobem realizacji programu motywacyjnego, zarówno dla Spółki jak i jej pracowników, 

jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję akcji Spółki i ich przydział pracownikom za cenę 

nominalną tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję, w ilości zależnej od ich stażu pracy każdego 

pracownika i jego, złożonego uprzednio, oświadczenia co do ilości akcji jaką pracownik chce objąć. W 

związku z tym konieczne jest wsparcia dla pracowników zainteresowanych udziałem w programie 

motywacyjnym, co przyczyni się do poprawy jakości ich pracy i związania ze Spółką, co będzie miało 

pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki 

 

 

W związku z planowanym na dzień 16 grudnia 2015 r. powzięciem przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z 

kwoty 20.366.600,00 zł (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) do 

kwoty 20.835.510,00 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć 

złotych) poprzez: 

- emisję 435.576 (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych 

na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (zwanych dalej "akcjami 

serii F") oraz 

- emisję 33.334 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela 

serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (zwanych dalej "akcjami serii G") 

w stosunku do których zostanie w całości wyłączone prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a 

które zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej, Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje powzięcie 

powyższej uchwały, w szczególności: pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii 

F i G. 

 

 

 



Pozbawienie prawa poboru. 

Kluczowym czynnikiem uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy Spółki jest 

czas i przeznaczenie akcji serii F. Koniecznym jest podjęcie przez Spółkę szybkich działań. W przypadku 

emisji akcji z prawem poboru czas trwania emisji musiałby zostać wydłużony, co mogłoby negatywne 

konsekwencje finansowe dla spółki. Ponadto wyłączenie prawa poboru przyczynia się do ograniczenia 

kosztów związanych z emisją akcji serii F i G. Omówione powyżej cele emisji uzasadniają wyłączenie 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki względami ekonomicznymi, 

organizacyjnymi oraz strategicznymi, nie powodując jednocześnie szkody po stronie dotychczasowych 

akcjonariuszy. Z tego względu Zarząd BPX S.A. rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F i G.  

 

Sposób ustalania ceny emisyjnej akcji serii F i G.  

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości nominalnej tj. 1,00 zł za akcję 

(ze względu na fakt, iż akcje te są emitowane w związku z programem motywacyjnym dla 

pracowników), natomiast akcji serii G za cenę 1,50 zł za akcję. Ustalając cenę emisyjną, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno uwzględnić sytuację gospodarczą Spółki, sytuację na 

rynkach finansowych, w tym w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i dostosować do popytu na oferowane 

akcje, a także wyceny rynkowej Spółki i jej perspektyw rozwoju.  

Powyższe uzasadnienie stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego art. 433 §2 Kodeksu Spółek 

Handlowych.  
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