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      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
       Akcjonariuszy Blirt S.A. 
 
 
  
Zarząd Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając w trybie art. 433 § 2 oraz 453 § 
2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości 
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii K oraz w sprawie ustalenia 
ceny emisyjnej akcji serii K. 
 
1. Wyłączenie prawa poboru 
 
Wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii K jest 
w pełni uzasadnione w związku z realizacją w Spółce programu opcji menadżerskich dla 
niektórych kluczowych członków kadry menadżerskiej i pracowników Spółki ("POM"). W 
ocenie Zarządu najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Opcji Menadżerskich 
zarówno dla Spółki, jak i jej członków kadry menadżerskiej oraz pracowników jest jego 
przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 
nowych akcji Spółki. 

 
Celem warunkowego podwyższenia kapitału Spółki oraz celem emisji warrantów 
uprawiających do objęcia akcji serii K, jest stworzenie w Spółce atrakcyjnych i efektywnych 
instrumentów oraz mechanizmów motywujących członków kadry menadżerskiej i 
pracowników Spółki do pracy i działań nakierowanych na długoterminowy wzrost wartości 
Spółki i wartości dla jej akcjonariuszy, maksymalizację wyników finansowych Spółki, oraz 
stabilizację grona członków kadry menadżerskiej i pracowników Spółki. 
 
Aby osiągnąć cel POM, konieczne jest umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych 
oraz nowych akcji Spółki osobom uprawnionym do wzięcia udziału w POM, co wymaga 
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 
 
2. Cena emisyjna akcji 
 
Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K w wysokości 2,03 zł (dwa 
złote trzy grosze) za jedną akcję, tj. cenę ustaloną na podstawie średniego kursu akcji Spółki 
ważonego obrotami w pierwszym kwartale 2015 r. 
 
W ocenie Zarządu Spółki tak ustalona cena emisyjna akcji serii K pozwoli nadać im w pełni 
motywacyjny charakter, czyniąc możliwość ich nabycia przez beneficjentów instrumentem 
realnej motywacji członków kadry menadżerskiej i pracowników Spółki. Tak ustalona cena 
emisyjna ma być dla osób objętych POM bodźcem do intensywnej pracy na rzecz Spółki 
implikującym nie tylko przyszłą rynkową wartość akcji serii K, ale także wysokość możliwej 
do uzyskania korzyści przez beneficjentów Programu w postaci ceny uzyskanej z ewentualnej 
sprzedaży akcji serii K.  


