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Zał�cznik do raportu bie��cego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

PROJEKT 

„Uchwała nr 17/04/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie przyj�cia warunków programu motywacyjnego dla członków Zarz�du Spółki, 
kluczowych mened�erów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z 
jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wył�czeniem prawa 
poboru, warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
nowych akcji z wył�czeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upowa�nienia 
Zarz�du Spółki do zawarcia umowy o rejestracj� akcji nowej emisji w Krajowym 
Depozycie Papierów Warto�ciowych S.A. i upowa�nienia Zarz�du Spółki do podj�cia 
wszelkich stosownych działa� w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na 
rynku regulowanym 

Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz 

art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyj�� uchwał� o nast�puj�cej tre�ci:  

I. Program Motywacyjny w spółce Vistula  Group S.A.

§ 1. 

[Cele oraz umotywowanie uchwały] 

1. Zwa�ywszy, i� praca Zarz�du Vistula Group S.A. ("Spółka") oraz kluczowej kadry 

mened�erskiej Spółki oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek z 

jej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o 

rachunkowo�ci ("Grupa") w dalszym okresie działalno�ci Spółki i Grupy b�dzie 

miała istotny wpływ na warto�� Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy 

Spółki, działaj�c w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz 

gł�bszego zwi�zania ze Spółk� i Grup� członków Zarz�du Spółki oraz kluczowej 

kadry mened�erskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz spółek z Grupy 

("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzi� w Spółce program 

motywacyjny polegaj�cy na mo�liwo�ci obejmowania bezpłatnych warrantów 

subskrypcyjnych uprawniaj�cych do obj�cia akcji serii N Spółki z wył�czeniem prawa 

poboru ("Program Motywacyjny").  

2. Podj�cie niniejszej uchwały i wprowadzenie powy�szego Programu Motywacyjnego 

nie uchybiaj� uprawnieniu posiadaczy warrantów serii A, serii B, serii C oraz serii D 

do obj�cia odpowiednio akcji Spółki serii C, E, J oraz L oraz prawu do obj�cia 

warrantów serii A lub B osobom uprawnionym, o których mowa w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym uchwał� nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 30 marca 2005 roku, zmienion� kolejno: 



a) uchwał� nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2005 

roku,  

b) uchwał� nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2006 

roku, a tak�e  

c) uchwał� nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007 

roku, 

oraz warrantów serii C, o których mowa w uchwale nr 27/06/2009 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia  z dnia 29 czerwca 2009 roku, a tak�e warrantów serii D, o 

których mowa w uchwale nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 

23 kwietnia 2012 roku o ile w latach, o których mowa w tych uchwałach zi�ciły si�

warunki niezb�dne do ich obj�cia przewidziane przez dotychczasowe brzmienie tych 

uchwał.  

3. Obj�cie akcji serii N przez posiadaczy warrantów serii E oraz obj�cie warrantów serii 

E, o których mowa w niniejszym punkcie, b�dzie podlegało postanowieniom 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

[Podstawowe zało�enia Programu Motywacyjnego] 

1. Uprawnieni otrzymaj� warranty subskrypcyjne na warunkach okre�lonych w niniejszej 

uchwale, które uprawnia� b�d� do obj�cia akcji nowej emisji serii N po cenie 

emisyjnej równej 2,00 (dwa) złote za ka�d� akcj� w liczbie uwzgl�dniaj�cej cele 

Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych osób na warto�� Spółki lub wzrost kursu 

jej akcji.  

2. Program Motywacyjny b�dzie trwał 3 lata pocz�wszy od roku 2015 i zostanie 

podzielony na trzy roczne okresy 2015, 2016 i 2017, które b�d� oceniane i 

rozpatrywane niezale�nie, z zastrze�eniem postanowie� par. 9 ust. 9 – 12 niniejszej 

uchwały.   

3. Szczegółowe zasady realizacji Programu motywacyjnego okre�la� b�dzie "Regulamin 

wykonania Programu Motywacyjnego dla członków Zarz�du Vistula Group S.A.", 

który zostanie uchwalony przez Rad� Nadzorcz� Spółki oraz "Regulamin wykonania 

Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry mened�erskiej i osób o istotnym 

znaczeniu dla Spółki Vistula Group S.A. oraz spółek z jej grupy kapitałowej", który 

zostanie uchwalony przez Rad� Nadzorcz� Spółki na wniosek Zarz�du.  

II. Warranty subskrypcyjne 

§ 3. 

[Emisja warrantów subskrypcyjnych] 

Emituje si� 6.000.000 (sze�� milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E 

("Warranty") na akcje na okaziciela serii N o warto�ci nominalnej 0,20 zł (dwadzie�cia 

groszy) ka�da. 



§ 4. 

[Uprawnieni do obj�cia Warrantów] 

1. Uprawnionymi do obj�cia Warrantów s�: członkowie Zarz�du Spółki oraz osoby, 

które na dzie� oferowania Warrantów nale�� do kluczowej kadry mened�erskiej oraz 

osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z Grupy, niezale�nie od formy i 

podstawy prawnej wykonywania obowi�zków na powy�szych stanowiskach.  

2. Rada Nadzorcza Spółki okre�li w formie uchwały, jednokrotnie (z zastrze�eniem par. 

9 ust. 15 niniejszej uchwały) na cały okres obowi�zywania niniejszego Programu 

Motywacyjnego, list� osób Uprawnionych spo�ród członków Zarz�du Spółki oraz 

liczb� Warrantów która zostanie zaoferowana członkom Zarz�du Spółki wraz z ilo�ci�

Warrantów, która b�dzie przysługiwała do obj�cia poszczególnym członkom Zarz�du 

Spółki. Przy czym członkom Zarz�du Spółki zaoferowanych zostanie nie wi�cej ni�

50 % wydawanych Warrantów. Lista osób uprawnionych, o której mowa powy�ej 

powstanie w terminie 1 miesi�ca od przyj�cia niniejszego Programu.  

3. List� osób Uprawnionych spo�ród kluczowej kadry mened�erskiej oraz osób o 

istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek Grupy oraz liczb� Warrantów która zostanie 

zaoferowana tym Uprawnionym wraz z ilo�ci� Warrantów, która b�dzie przysługiwała 

im do obj�cia okre�li Zarz�d Spółki w formie uchwały (z zastrze�eniem par. 9 ust. 15 

niniejszej uchwały). 

§ 5. 

[Obj�cie Warrantów] 

Warranty obejmowane b�d� przez Uprawnionych nieodpłatnie.  

§ 6. 

[Liczba akcji przypadaj�ca na jeden Warrant] 

Z zastrze�eniem § 20 poni�ej, jeden Warrant uprawnia do obj�cia jednej akcji serii N.  

§ 7. 

[Termin wykonania praw z Warrantów] 

1. Wykonanie praw z Warrantów mo�e nast�pi� nie pó�niej ni� do dnia 31 grudnia 2019 

roku. Warrant traci wa�no�� z chwil� wykonania prawa do obj�cia akcji serii N.  

2. Warranty b�d� niezbywalne. 

3. Warranty podlegaj� dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ust�pu 2 powy�ej 

nie znajduje zastosowania.   

§ 8. 

[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania] 



Warranty b�d� miały posta� dokumentu i b�d� papierami warto�ciowymi imiennymi. 

Warranty przechowywane b�d� w wybranym przez Spółk� domu maklerskim, sk�d bez zgody 

Spółki nie b�d� mogły zosta� wydane.  

§ 9 

[Termin emisji Warrantów] 

1. Warranty zaoferowane zostan� Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi 

poni�ej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwy�szenia kapitału 

zakładowego Spółki przewidzianego niniejsz� Uchwał�.  

2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane b�d� w trzech 

transzach rozliczanych niezale�nie co roku, z uwzgl�dnieniem postanowie� ust. 6-9 

poni�ej. Poszczególne transze obejmowa� b�d� nast�puj�ce ilo�ci warrantów: 

a) transza I – 2.000.000  sztuk warrantów 

b) transza II  – 2.000.000  sztuk warrantów 

c) transza III – 2.000.000  sztuk warrantów. 

3. Warranty zaoferowane zostan� Uprawnionym po ziszczeniu si� któregokolwiek z 

kryteriów okre�lonych w ust. 5 poni�ej. 

4. Spełnienie si� warunków uzasadniaj�cych oferowanie Warrantów rozpatrywane 

b�dzie według ka�dego kryterium odr�bnie i z uwzgl�dnieniem jego wielko�ci 

ustalonej na dany rok, z zastrze�eniem pozostałych postanowie� niniejszego 

paragrafu.   

5. Ustala si� nast�puj�ce kryteria i ich wielko�ci dla poszczególnych lat trwania 

Programu Motywacyjnego: 

a) dla roku 2015: 

-   kurs akcji Spółki (rozumiany jako �rednia kursów zamkni�cia notowa� akcji 

Spółki na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie SA („Giełda”) w 

ostatnim miesi�cu roku kalendarzowego 2015) nie mo�e by� ni�szy ni�  2,30 zł 

(dwa złote i trzydzie�ci groszy);  

-  warto�� osi�gni�tego przez Spółk� zysku operacyjnego wskazanego w 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powi�kszonego o 

amortyzacj� (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez 

biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie mo�e 

by� ni�sza ni� 51.000.000 zł (pi��dziesi�t jeden milionów złotych);  

-  zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat Spółki nie mo�e by� ni�szy ni� 24.000.000 zł 

(dwadzie�cia cztery miliony złotych); 

b) dla roku 2016: 

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako �rednia kursów zamkni�cia notowa� akcji 

Spółki na Giełdzie w ostatnim miesi�cu roku kalendarzowego 2016) nie mo�e 

by� ni�szy ni�  2,53 zł (dwa złote i pi��dziesi�t trzy grosze);  



-  warto�� osi�gni�tego przez Spółk� zysku operacyjnego wskazanego w 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powi�kszonego o 

amortyzacj� (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez 

biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie mo�e 

by� ni�sza ni�  55.000.000 zł (pi��dziesi�t pi�� milionów złotych);  

-  zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat Spółki nie mo�e by� ni�szy ni� 29.000.000 zł 

(dwadzie�cia dziewi�� milionów złotych);   

c) dla roku 2017:  

-   kurs akcji Spółki (rozumiany jako �rednia kursów zamkni�cia notowa� akcji 

Spółki na Giełdzie w ostatnim miesi�cu roku kalendarzowego 2017) nie mo�e 

by� ni�szy ni�  2,91 zł (dwa złote i dziewi��dziesi�t jeden groszy);  

-  warto�� osi�gni�tego przez Spółk� zysku operacyjnego wskazanego w 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powi�kszonego o 

amortyzacj� (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez 

biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie mo�e 

by� ni�sza ni�  60.000.000 zł (sze��dziesi�t milionów złotych);  

- zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat Spółki nie mo�e by� ni�szy ni� 33.000.000 zł 

(trzydzie�ci trzy miliony złotych);   

6. W przypadku ziszczenia si� warunku uzasadniaj�cego zaoferowanie Warrantów ze 

wzgl�du na kryterium wielko�ci osi�gni�tego zysku netto, Uprawnionym zostanie 

zaoferowane 25% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów, z zastrze�eniem 

ust. 9 poni�ej. 

7. W przypadku ziszczenia si� warunku uzasadniaj�cego zaoferowanie Warrantów ze 

wzgl�du na kryterium wielko�ci EBITDA, Uprawnionym zostanie zaoferowane 25% z 

przewidzianej na dany rok transzy Warrantów, z zastrze�eniem ust. 9 poni�ej. 

8. W przypadku ziszczenia si� warunku uzasadniaj�cego zaoferowanie Warrantów ze 

wzgl�du na kryterium wysoko�ci kursu akcji, Uprawnionym zostanie zaoferowane 

50% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów, z zastrze�eniem ust. 10 poni�ej. 

9. Niespełnienie kryterium, o którym mowa w ust�pie 6 lub 7 niniejszego paragrafu za 

dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez 

Uprawnionych prawa nabycia niewykorzystanych Warrantów w kolejnych latach 

trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza 

Warrantów (lub odpowiednia jej cz���) w roku nast�pnym zostanie przyznana 

Uprawnionym pod warunkiem spełnienia jednego lub kilku kryteriów skumulowanych 

za poł�czone dwa lub trzy lata trwania Programu Motywacyjnego. 

10. Niespełnienie kryterium o którym mowa w ust�pie 8 niniejszego paragrafu za dany 

rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Uprawnionych 

prawa nabycia niewykorzystanych Warrantów w kolejnych latach trwania Programu 

Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Warrantów (lub odpowiednia 

jej cz���) w roku nast�pnym zostanie przyznana Uprawnionym pod warunkiem 



spełnienia warunku dotycz�cego wysoko�ci kursu akcji Spółki w tym nast�pnym roku 

trwania Programu Motywacyjnego. 

11. W przypadku ł�cznego spełnienia si� kilku kryteriów warunku uzasadniaj�cego 

zaoferowanie Warrantów, Warranty zostan� zaoferowane w ilo�ci wynikaj�cej z 

warto�ci skumulowanych cz��ci transzy podlegaj�cych zaoferowaniu ze wzgl�du na 

spełnione kryterium. Z zastrze�eniem postanowie� zdania kolejnego, ł�czne spełnienie 

si� wszystkich kryteriów w danym roku uzasadnia zaoferowanie warrantów w pełnej 

wysoko�ci danej transzy. Jednak�e brak ł�cznego spełnienia si� kilku kryteriów za 

dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez 

Uprawnionych prawa nabycia niewykorzystanej liczby Warrantów za dany rok w 

kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana 

transza Warrantów w roku nast�pnym zostanie przyznana na zasadach okre�lonych w 

ust�pach 9 i 10. za poł�czone dwa lub trzy lata trwania Programu Motywacyjnego. 

12. Brak spełnienia si� warunku, o którym mowa w ust�pie 6, 7 lub 8 niniejszego 

paragrafu za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez 

Uprawnionych prawa nabycia niewykorzystanej liczby Warrantów za dany rok w 

kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana 

transza Warrantów w roku nast�pnym zostanie przyznana Uprawnionym na zasadach 

okre�lonych w ust�pach 9 i 10 za poł�czone dwa lub trzy lata trwania Programu 

Motywacyjnego. 

13. Je�eli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadze� wypłaci 

akcjonariuszom dywidend� z zysków za lata obrotowe 2015, 2016 lub 2017, wymogi 

dotycz�ce warto�ci �rednich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w ust. 

5, zostan� obni�one o narastaj�c� warto�� ustalonych przez Spółk� za te okresy 

dywidend przypadaj�cych na jedn� akcj�.  

14. Warranty zostan� zaoferowane po opublikowaniu przez Spółk� skonsolidowanego 

rocznego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta, nie 

pó�niej ni� w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzaj�cego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki. 

15. W przypadku rozwi�zania lub zako�czenia okresu obowi�zywania umowy pomi�dzy 

Spółk� (lub spółk� z Grupy) a członkiem Zarz�du Spółki lub członkiem kluczowej 

kadry mened�erskiej lub osob� o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na 

podstawie której osoba ta �wiadczyła prac� lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z 

Grupy) w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego: 

(A) wygasa prawo Uprawnionego do obj�cia jakichkolwiek Warrantów, które nie 

zostały obj�te przez niego do dnia rozwi�zania lub zako�czenia okresu 

obowi�zywania umowy o której mowa powy�ej; 

(B) z uwzgl�dnieniem §7 powy�ej, Uprawnionemu b�dzie przysługiwało prawo do 

obj�cia takiej liczby akcji serii N, jaka b�dzie wynikała z liczby Warrantów posiadanej 

przez takiego Uprawnionego w dniu rozwi�zania lub zako�czenia okresu 

obowi�zywania umowy o której mowa powy�ej.  

Warranty, co do których wygasło prawo do ich obj�cia przez wy�ej wymienione 

osoby mog� zosta� przydzielone innym osobom na zasadach okre�lonych w paragrafie 

4 ust. 2 oraz ust. 3 niniejszej uchwały. W tym celu odpowiednio Rada Nadzorcza 

Spółki lub Zarz�d Spółki sporz�dzi list� uzupełniaj�c� Uprawnionych.  



16. Postanowienia ust�pu poprzedzaj�cego nie znajduj� zastosowania, je�eli doszło do 

rozwi�zania lub zako�czenia okresu obowi�zywania umowy pomi�dzy Spółk� (lub 

spółk� z Grupy) a członkiem Zarz�du Spółki lub członkiem kluczowej kadry 

mened�erskiej lub osob� o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na 

podstawie której osoba ta �wiadczyła prac� lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z 

Grupy) a nast�pnie (w terminie do jednego miesi�ca) doszło do zawarcia kolejnej 

umowy tego typu ze Spółk� lub spółk� z Grupy lub doszło do ponownego powołania 

do składu Zarz�du Spółki. 

17. O�wiadczenie o obj�ciu Warrantów powinno zosta� zło�one w terminie 14 dni od daty 

zło�enia oferty ich obj�cia przez Spółk�. 

18.  Przy składaniu oferty obj�cia Warrantów Uprawnionym, którymi s� członkowie 

Zarz�du Spółki oraz otrzymywaniu od nich o�wiadcze� o obj�ciu tych Warrantów, 

Spółk� reprezentowa� b�dzie Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej delegowany do takiej 

reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Przy składaniu oferty obj�cia 

Warrantów Uprawnionym, którzy nie s� członkami Zarz�du Spółki oraz 

otrzymywaniu od nich o�wiadcze� o obj�ciu tych Warrantów Spółk� reprezentowa�

b�dzie Zarz�d zgodnie z zasadami reprezentacji. 

19. Po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Spółki, uzasadniaj�c� powody 

pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działaj�c w 

interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w cało�ci. 

20. Dane skonsolidowane u�ywane na potrzeby wyliczenia EBITDA i zysku netto nie 

obejmuj� spółek zale�nych i stowarzyszonych w upadło�ci. 

21. W przypadku emisji nowych akcji, przej�cia innej spółki, poł�czenia z inn� spółk�, 

skupu akcji własnych, emisji akcji przez spółk� zale�n� lub sprzeda�y cz��ci akcji 

spółki zale�nej, warunki przedstawione w ust. 5 powy�ej zostan� zweryfikowane 

odpowiednio przez Rad� Nadzorcz� Spółki. 

22. Przy ustalaniu zysku netto i EBIDTA jako kryteriów Programu Motywacyjnego, o 

których mowa w ust. 5 powy�ej wył�cza si� transakcje jednorazowe. Decyzj� w 

sprawie kwalifikacji i wył�czenia transakcji jednorazowych podejmuje Rada 

Nadzorcza w formie uchwały.  

III. Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego Spółki 

§ 10. 

[Warto�� nominalna warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki] 

Okre�la si� warto�� nominaln� warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki na 

kwot� nie wy�sz� ni� 1.200.000 zł (jeden milion dwie�cie tysi�cy złotych). 

§ 11. 

[Oznaczenie akcji nowych emisji] 

Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego nast�puje w drodze emisji nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii N o warto�ci nominalnej 0,20 zł (dwadzie�cia groszy) ka�da, w 

liczbie nie wi�kszej ni� 6.000.000 (sze�� milionów) akcji.  



§ 12. 

[Cel warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego] 

Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw 

do obj�cia akcji serii N posiadaczom warrantów serii E.  

§ 13. 

[Termin wykonania prawa do obj�cia akcji serii N, okre�lenie grona osób uprawnionych do 

obj�cia akcji serii N] 

Termin wykonania prawa do obj�cia akcji serii N przez posiadaczy warrantów serii E upływa 

w dniu 31 grudnia 2019 r. Osobami uprawnionymi do obj�cia akcji serii N s� członkowie 

Zarz�du oraz osoby nale��ce do kluczowej kadry mened�erskiej oraz osoby Spółki i spółek z 

Grupy, o których mowa w § 4 powy�ej, pełni�ce wskazane w tym postanowieniu funkcje w 

Spółce i w spółkach z Grupy w dniu zło�enia oferty obj�cia Warrantu.  

§ 14. 

[Cena emisyjna akcji serii N] 

1. Wszystkie akcje serii N zostan� obj�te w zamian za wkłady pieni��ne.  

2. Cena emisyjna akcji serii N b�dzie równa 2,00 zł (dwa złote) za jedn� akcj� serii N.  

§ 15. 

[Data, od której nowe akcje uczestnicz� w dywidendzie] 

Akcje serii N b�d� uczestniczy� w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, je�eli 

zostan� zapisane na rachunku papierów warto�ciowych posiadacza Warrantów nie pó�niej ni�

w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Je�eli nie zostan� zapisane przed takim dniem 

wówczas uczestnicz� w dywidendzie pocz�wszy od dnia 1 stycznia nast�pnego roku 

obrotowego.  

§ 16. 

[Wył�czenie prawa poboru] 

Po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Spółki uzasadniaj�c� powody pozbawienia 

prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N, Walne Zgromadzenie 

Spółki działaj�c w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N 

w cało�ci.  

§ 17. 

[Upowa�nienie Zarz�du do okre�lenia szczegółowych warunków emisji akcji serii N] 



W zakresie nieokre�lonym niniejsz� uchwał� lub przekazanym do kompetencji Radzie 

Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarz�d Spółki uprawniony 

jest do okre�lenia szczegółowych warunków emisji akcji serii N. 

IV. Dopuszczenie akcji serii N do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii N 

§ 18. 

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z pó�n. zm.) ("Ustawa") 

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu si� o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich Akcji serii N oraz upowa�nia 

Zarz�d Spółki do wykonania wszystkich czynno�ci zwi�zanych z ubieganiem si� o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie.  

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym 

postanawia o dematerializacji Akcji serii N oraz działaj�c na podstawie art. 5 ust. 8 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 94 z pó�n. zm.)  upowa�nia Zarz�d Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem 

Papierów Warto�ciowych S.A. umowy o rejestracj� Akcji serii N oraz wykonania 

wszystkich innych czynno�ci zwi�zanych z dematerializacj� Akcji serii N.  

V. Zmiana Statutu Spółki 

§ 19. 

W zwi�zku z tre�ci� niniejszej uchwały o warunkowym podwy�szeniu kapitału zakładowego 

Spółki § 9 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje nast�puj�ce brzmienie:  

"1. Okre�la si� warto�� nominaln� warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki 

na kwot� nie wy�sz� ni� 4.155.400 zł (cztery miliony sto pi��dziesi�t pi�� tysi�cy czterysta 

złotych).  

2. Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego nast�puje w drodze emisji akcji na 

okaziciela serii C o warto�ci nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie 

wi�kszej ni� 1.400.000 (jeden milion czterysta tysi�cy), emisji akcji na okaziciela serii E o 

warto�ci nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 3.940.000 

(trzy miliony dziewi��set czterdzie�ci tysi�cy), emisji akcji na okaziciela serii J o warto�ci 

nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 5.437.000 (pi��

milionów czterysta trzydzie�ci siedem tysi�cy), emisji akcji na okaziciela serii L o warto�ci 

nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 4.000.000 (cztery 

miliony) oraz emisji akcji na okaziciela serii N o warto�ci nominalnej 20 gr (dwadzie�cia 

groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 6.000.000 (sze�� milionów).  

3. Akcje serii C, serii E, serii J, serii L oraz serii N obejmowane b�d� odpowiednio przez 

uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E 

emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 



Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwał� nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwał� nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2006 r., uchwał� nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 r., na podstawie 

uchwały nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 

r., na podstawie uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  

23 kwietnia 2012 r. oraz na podstawie uchwały nr …….Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 r. ”  

§ 20. 

W przypadku dokonania podziału lub poł�czenia akcji Spółki posiadaczom warrantów serii E 

b�dzie przysługiwało prawo do obj�cia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii E 

takiej liczby akcji serii N (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub poł�czenia), �e 

ł�czna warto�� nominalna akcji Spółki mo�liwych do obj�cia na podstawie odpowiednio 

jednego warrantu serii E po podziale lub poł�czeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena 

emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwi�kszona. W przypadku, gdy po 

podziale lub poł�czeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio warrantów serii E 

wyniknie mo�liwo�� obj�cia cz��ci akcji serii N, liczba akcji serii N, do obj�cia których 

b�dzie uprawniony posiadacz warrantów serii E zostanie zaokr�glona w dół do najbli�szej 

liczby całkowitej.” 

OPINIA ZARZ�DU SPÓŁKI VISTULA GROUP S.A. UZASADNIAJ�CA 

WYŁ�CZENIE PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPYJNYCH SERII E 

Uzasadnieniem wył�czenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E jest cel emisji 

akcji serii N, które zostan� zaoferowane do obj�cia przez uprawnionych z emitowanych przez 

Spółk� warrantów subskrypcyjnych, którym przyznaje si� prawo pierwsze�stwa do obj�cia 

akcji serii N. Warranty subskrypcyjne zostan� zaoferowane osobom uprawnionym do ich 

nabycia w ramach programu motywacyjnego, który b�dzie realizowany zgodnie z 

postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku i 

b�d� stanowi� instrument realizacji tego programu. Osobami bior�cymi udział w programie 

motywacyjnym b�d� osoby wchodz�ce w skład kadry mened�erskiej Spółki, pełni�ce funkcje 

członków Zarz�du Spółki lub inne osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy 

w dniu oferowania Warrantów (poszczególnych transz). Mo�liwo�� nabycia akcji serii N 

b�dzie mie� znaczenie motywacyjne przede wszystkim dla członków zarz�du Spółki, 

przyczyniaj�c si� do zwi�kszenia efektywno�ci działania Spółki i poprawy jej wyników 

finansowych. Emisja akcji serii N skierowana do wy�ej wymienionych osób, które w ramach 

programu motywacyjnego stan� si� posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje 

długoterminowe zwi�zanie tych osób ze Spółk�. Ze wzgl�du na zale�no�� wyników Spółki i 

spółek jej grupy kapitałowej od osób zarz�dzaj�cych Spółk�, zwi�zanie ze Spółk� wysokiej 

klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.  



Zasady realizacji programu motywacyjnego były przedmiotem konsultacji i uzgodnie�

pomi�dzy akcjonariuszami Spółki reprezentowanymi w jej Radzie Nadzorczej. W ocenie 

Zarz�du, proponowany sposób realizacji programu motywacyjnego oparty o wykorzystanie 

warrantów subskrypcyjnych oraz ustalona cena emisyjna akcji serii N b�d� mie� znaczenie 

motywacyjne dla osób uprawnionych do uczestnictwa w programie.  

Z tych wzgl�dów wył�czenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez 

dotychczasowych akcjonariuszy i umo�liwienie ich obj�cia przez osoby uprawnione do ich 

nabycia w ramach programu motywacyjnego le�y w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z 

interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.  

OPINIA ZARZ�DU O WYŁ�CZENIU PRAW POBORU AKCJI SERII N ORAZ 

SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII N 

Uzasadnieniem wył�czenia przysługuj�cego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru 

akcji serii N jest cel emisji akcji serii N, które zostan� zaoferowane do obj�cia przez 

uprawnionych z emitowanych przez Spółk� warrantów subskrypcyjnych, którym przyznaje 

si� prawo pierwsze�stwa do obj�cia akcji serii N. Warranty subskrypcyjne zostan�

zaoferowane osobom uprawnionym do ich nabycia w ramach programu motywacyjnego, 

który b�dzie realizowany zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku i b�d� stanowi� instrument realizacji tego programu. Osobami 

bior�cymi udział w programie motywacyjnym b�d� osoby wchodz�ce w skład kadry 

mened�erskiej Spółki, pełni�ce funkcje członków Zarz�du Spółki lub inne osoby o istotnym 

znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy w dniu oferowania Warrantów (poszczególnych 

transz). Mo�liwo�� nabycia akcji serii N b�dzie mie� znaczenie motywacyjne przede 

wszystkim dla członków zarz�du Spółki, przyczyniaj�c si� do zwi�kszenia efektywno�ci 

działania Spółki i poprawy jej wyników finansowych. Emisja akcji serii N skierowana do 

wy�ej wymienionych osób, które w ramach programu motywacyjnego stan� si� posiadaczami 

warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe zwi�zanie tych osób ze Spółk�. Ze 

wzgl�du na zale�no�� wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od osób zarz�dzaj�cych 

Spółk�, zwi�zanie ze Spółk� wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej 

prawidłowego rozwoju.  

Wysoko�� ceny emisyjnej akcji serii N została ustalona na poziomie 2,00 złote za ka�d� akcj�  

i jest to cena wy�sza o ok. 4% od �redniej kursów zamkni�cia notowa� akcji Spółki na 

Giełdzie z ostatnich dwóch kwartałów kalendarzowych poprzedzaj�cych Walne 

Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Stanowi to najbardziej wiarygodn� i 

uzasadnion� podstaw� ustalenia ceny emisyjnej. Zasady realizacji programu motywacyjnego 

były przedmiotem konsultacji i uzgodnie� pomi�dzy akcjonariuszami Spółki 

reprezentowanymi w jej Radzie Nadzorczej. W ocenie Zarz�du, proponowany sposób 

realizacji programu motywacyjnego oparty o wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych oraz 



ustalona cena emisyjna akcji serii N b�d� mie� znaczenie motywacyjne dla osób 

uprawnionych do uczestnictwa w programie.  

Z tych wzgl�dów wył�czenie prawa poboru akcji serii N przez dotychczasowych 

akcjonariuszy i umo�liwienie ich obj�cia uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych le�y w 

interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.


