
Warszawa, dnia 6 października 2016r. 

 

 

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding S.A.  

 

Opis głównych założeń nowego programu motywacyjnego dla 

kluczowej kadry na lata 2017 – 2019  
 

Raportem bieżącym numer 33/2016 z dnia 6 października 2016 roku, Zarząd Spółki 

poinformował o zwołaniu na dzień 3 listopada 2016 roku Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera punkt 16 

dotyczący podjęcia uchwał w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D 

zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

ubiegania się o dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz 

dematerializacji akcji serii D. Proponowanemu punktowi porządku obrad odpowiada projekt 

uchwały numer 20 zawarty w załączniku do raportu bieżącego numer 33/2016. 

 

W ramach Programu Motywacyjnego Serii D członkowie Zarządu Spółki lub spółek z jej 

grupy kapitałowej oraz inne osoby uznane przez Radę Nadzorczą za kluczowe dla 

działalności Spółki lub jej grupy kapitałowej, uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki nowej 

emisji, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą mieli możliwość objęcia do 102 000 sztuk 

warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB oraz DC z prawem do objęcia akcji zwykłych na 

okaziciela serii D („Warranty”). Warranty zostały podzielone na 3 transze odpowiadające 

danej serii, przyporządkowane do poszczególnych lat obrotowych, w taki sposób że: 

a) w skład pierwszej serii DA (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od dnia 1 

lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku) będzie wchodziło 22 000 sztuk 

Warrantów; 

b) w skład drugiej  serii DB (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od dnia 1 

lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku) będzie wchodziło 36 000 sztuk 

Warrantów; 

c) w skład trzeciej serii DC (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od dnia 1 

lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku) będzie wchodziło 44 000 sztuk 

Warrantów 

  

Warunkami realizacji uprawnienia do objęcia przyznanych Warrantów oraz w 

konsekwencji uprawnienia do objęcia akcji są odpowiednio:  

1. Roczny wzrost wskaźnika EPS w stosunku do roku poprzedniego, którego wzrost w 

każdym kolejnym okresie trwania programu w stosunku do wartości EPS w 

poprzednim okresie trwania programu (lub w roku obrotowym zakończonym 30 

czerwca 2016 r. w przypadku pierwszego okresu trwania programu) wynosi nie mniej 

niż 10%;  

2. Osiągnięcie przez akcje Spółki średniej dziennej ceny zamknięcia notowań akcji 

Spółki na GPW w ostatnim kwartale roku obrotowego trwania Programu w 

wysokości: 

a) w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 - 34,00 złote 



b) w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 – 38,50 złotych 

c) w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 – 43,00 złote 

 

3. Kryterium lojalnościowe (okres pełnienia funkcji).  

 

EPS oznacza skonsolidowany zysk netto Spółki na 1 (jedną) akcję Spółki obliczony zgodnie z 

MSR 33 i wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, poddanego 

badaniu biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, 

skorygowany o wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym, uwzględniający koszt Programu 

Motywacyjnego, programów motywacyjnych funkcjonujących w Spółce i wszystkich premii 

wypłaconych pracownikom lub innym osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Spółki 

lub podmiotu z jej grupy kapitałowej.  

Badanie spełnienia tych warunków za dany rok obrotowy będzie dokonywane przez Radę 

Nadzorczą Spółki, w okresie 1 miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki 

przez Walne Zgromadzenie. W przypadku niespełnienia warunków przyznania Warrantów o 

których mowa powyżej, prawo do nabycia Warrantu wygasa. 

 

Cena emisyjna, po jakiej mogą zostać objęte akcje serii D w wykonaniu praw z Warrantów 

będzie równa cenie nominalnej Akcji Spółki, tj. 0,8 zł (osiemdziesiąt groszy). Objęcie akcji 

serii D może zostać  wykonane nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od momentu wydania 

Warrantu uczestnikowi Programu i nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

 

Na podstawie uchwały w sprawie programu, zgodnie z art. 448-453 KSH, dokonane zostanie 

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 81 600,00 PLN w drodze 

emisji 102 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 PLN 

(osiemdziesiąt groszy) każda. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostanie 

wyłączone w całości w stosunku do Warrantów oraz akcji serii D. Akcje w ramach program 

motywacyjnego będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę z zysku 

przeznaczonego do podziału za dany rok obrotowy, począwszy od roku obrotowego 

rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2016 roku i kończącego się dnia 30 czerwca 2017 roku, z 

tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te akcje, 

które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu 

dywidendy, określonym w stosownej uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za 

dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy 

akcjonariuszy w formie dywidendy.  

 

Opisany powyżej Program Motywacyjny Serii D stanowił będzie w świetle MSSF 2 tzw. 

transakcję płatności na bazie akcji (ang. equity-settled) rozliczaną w instrumentach 

kapitałowych.  

 


