
Warszawa, dnia 6 października 2016r. 

 

 

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding S.A.  

 

Opis głównych założeń programu motywacyjnego dla kluczowej 

kadry na lata 2017 – 2021, modyfikującego program motywacyjny 

wprowadzony w związku z IPO Spółki w 2014 roku.  
 

Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku w Spółce został 

wprowadzony program motywacyjny mający na celu stworzenie w Spółce oraz w grupie 

kapitałowej Spółki mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz 

podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w okresie pięciu lat obrotowych Spółki począwszy od 

roku obrotowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2015 roku, aż do roku obrotowego 

kończącego się w dniu 30 czerwca 2019 roku, a także w celu wynagrodzenia kluczowych 

menedżerów za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę oraz spółki z jej grupy kapitałowej 

wyniki finansowe („Program Motywacyjny przed modyfikacją”).  

 

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 15 

dotyczący podjęcia uchwał w sprawie: (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w 

Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego („Program Motywacyjny po 

modyfikacji”).  (ii) uchylenia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 

roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) 

pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowanemu 

punktowi porządku obrad odpowiada projekt uchwały numer 19 zawarty w załączniku do 

raportu bieżącego numer 33/2016. 

 

W ramach Programu Motywacyjnego po modyfikacji 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 426 355 warrantów 

subskrypcyjnych serii A, B, C, D i E z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii 

C („Warranty”). Warranty zostały podzielone na 5 transz odpowiadających danej serii, 

przyporządkowanych do poszczególnych lat obrotowych kończących się odpowiednio w dniu 

30 czerwca 2017, 30 czerwca 2018, 30 czerwca 2019,  30 czerwca 2020 oraz 30 czerwca 

2021. Każda z transz składa z maksymalnie 85 271 sztuk Warrantów, przy czym w każdej z 

transz utworzona została: 

a) Pula Podstawowa na którą składa się 68 217 sztuk Warrantów 

b) Pula Dodatkowa na którą składa się 17 054 sztuk Warrantów 

 

W ramach obu typów pul, tj. podstawowej i dodatkowej, dla każdej serii wydzielona została 

Pula Rezerwowa Warrantów w ilości 7 419 sztuk Warrantów. Zgodnie z Regulaminem 

programu, Radzie Nadzorczej Spółki przysługuje wyłączne prawo rozporządzania Pulą 

Rezerwową w każdej z transz programu. Nierozdysponowane Warranty z Puli Rezerwowej 



danej transzy przechodzą w całości do puli rezerwowej na następny rok obrotowy. W 

przypadku gdy po roku obrotowym kończącym się dnia 30 czerwca 2021 roku pozostaną nie 

przyznane Warranty z Puli Rezerwowej, Rada Nadzorcza w drodze uchwały określa kryteria 

przyznania uczestnikom programu pozostałych Warrantów z Puli Rezerwowej, pod 

warunkiem że EPS w ostatnim okresie trwania programu, tj. w roku obrotowym kończącym 

się 30 czerwca 2021 roku nie będzie niższy niż 145% wartości EPS z roku obrotowego 

obejmującego okres od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Prawo Rady 

Nadzorczej do przyznania Warrantów z Puli Rezerwowej wygasa z dniem 31 grudnia 2021 

roku. W odniesieniu do Puli Rezerwowej dniem przyznania uprawnień (w i tym samym 

dniem wyceny do wartości godziwej w przyszłości) będzie każdorazowo data podjęcia przez 

Radę Nadzorczą Spółki decyzji o alokowaniu puli rezerwowej, ze wskazaniem konkretnej 

liczby warrantów przyznanych każdemu uczestnikowi.  

 

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: (i) 10% dla Puli Podstawowej oraz (ii) 14% dla Puli Dodatkowej.  

2. Osiągnięcie minimalnego skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w zbadanych 

przez biegłego rewidenta sprawozdaniach finansowych Spółki, wynoszący dla 

stwierdzenia spełnienia warunków przyznania Warrantów nie mniej niż: (i) 16,5 

miliona złotych dla Puli Podstawowej oraz 17,0 milionów złotych dla Puli 

Dodatkowej w pierwszym okresie trwania programu, tzn. dla roku obrotowego 

kończącego się 30 czerwca 2017 roku; (ii) 21,0 milionów złotych w drugim i 

kolejnych okresach trwania programu dla Puli Podstawowej i Puli Dodatkowej. 

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 2 miesięcy po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki 

przez Walne Zgromadzenie. 

 

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

będzie równa  jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii A Spółki w pierwszej ofercie 

publicznej tych akcji, przeprowadzanej na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego prospektu emisyjnego, wynoszącej 32,50 (trzydzieści dwa, 50/100) złote 

pomniejszonej o łączną wartość dywidend wypłaconych lub przypadających na jedną akcję 

Spółki, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, w 

okresie od dnia wprowadzenia programu zastępowanego przez program motywacyjny 

wprowadzany Uchwałą tj. od dnia 25 września 2014 roku do dnia objęcia akcji w wykonaniu 

praw inkorporowanych w Warrantach, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, 

przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji. Po dniu 31 



grudnia 2021 roku prawa z Warrantów wygasną. Prawo do objęcia akcji przypadające na 

dany warrant może zostać wykonane nie wcześniej niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od 

dnia wydania warrantu. 

 

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

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 341 084,00 PLN w drodze 

emisji 426 355 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 PLN 

(osiemdziesiąt groszy) każda. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostanie 

wyłączone w całości w stosunku do Warrantów oraz akcji serii C. Liczba uczestników 

Programu Motywacyjnego po modyfikacji nie przekroczy 149 osób, a akcje zostaną w pełni 

pokryte wkładami pieniężnymi. 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, a 

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 po Modyfikacji stanowił będzie w świetle MSSF 2 

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

kapitałowych. Wycena każdej transzy na moment przyznania dokonana zostanie dla każdego 

uczestnika z uwzględnieniem okresu nabywania uprawnień w oparciu o model Black-

Sholes’a.  

 


