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Zarząd BLIRT S.A. po konsultacji z Radą Nadzorczą proponuje wprowadzenie Programu Opcji 
Menadżerskich na lata 2015-2018 (POM)  dla niektórych  kluczowych osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. Celem POM jest wzmocnienie długotrwałych 
relacji z kluczowymi osobami w Spółce i wprowadzenia instrumentu finansowego przeznaczonego dla 
tych osób, którego wartość będzie powiązana z oczekiwanym wzrostem wartości Spółki w przyszłości. 

Główne założenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018: 

a) Program Opcji Menedżerskich skierowany zostanie do 6 osób kluczowych zajmujących 
stanowiska kierownicze w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.  

b) Programem nie zostaną objęci członkowie zarządu: Pan Jerzy Milewski oraz Pan Marian 
Popinigis.  

c) W ramach Programu osoby uprawnione będą mogły nabyć łącznie do 1.046.405 akcji nowej 
emisji BLIRT S.A. po cenie emisyjnej wynoszącej 2,03 PLN za jedną akcję i ustalonej na 
podstawie średniego kursu akcji BLIRT S.A. ważonego obrotami w pierwszym kwartale 2015 
roku. 

d) Akcje będą mogły być nabyte przez uprawnione osoby w 2019 roku po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za 2018 rok oraz po spełnieniu 
dodatkowych warunków związanych z osiągniętymi przez Spółkę parametrami finansowymi w 
latach 2015-2018 rok oraz w zależności od długości okresu pełnienia określonej funkcji przez 
osobę uprawnioną w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. 

e) W celu realizacji praw do objęcia akcji w ramach POM Spółka wyemituje warranty 
uprawniające do objęcia akcji. Warranty będą wydawane osobom uprawnionym bezpłatnie.  
Warranty subskrypcyjne będą przyznawane do końca stycznia każdego roku w okresie od 
2016 r. do 2019  r. po spełnieniu przez osobę uprawnioną kryterium pełnienia funkcji w 
strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. na koniec roku poprzedzającego. 

f) Akcje nowej emisji objęte w ramach programu przez osobę uprawniona będą podlegały 
ograniczeniom zbywalności przez określony okres. 

g) Spółka będzie zobowiązana na wezwanie osoby uprawnionej do nabycia akcji od osoby 
uprawnionej objętych w ramach Programu po spełnieniu określonych warunków po cenie 
ustalonej na podstawie kursu w okresie bezpośrednio poprzedzającym wezwanie i przy 
zastosowaniu dyskonta 20%.  

 


