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UZASADNIENIE UCHWAŁY 

  
w sprawie przyj ęcia zasad przeprowadzenia w Spółce programu 
motywacyjnego oraz upowa Ŝnienie Rady Nadzorczej do przyj ęcia 
regulaminu rzeczonego programu motywacyjnego  
 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MERCOR SA  

(które ma si ę odby ć 30 czerwca 2008r.)  
 

Zarz ąd Mercor SA informuje, i Ŝ podj ęcie uchwały w powy Ŝszej 
sprawie jest zwi ązane z planami przeprowadzenia w Spółce 
programu  motywacyjno – uznaniowego dla kadry menad Ŝerskiej 
grupy kapitałowej MERCOR S.A. zgodnie, z którym kad ra 
menadŜerska grupy kapitałowej MERCOR S.A. b ędzie miała prawo 
obj ąć akcje Spółki, które zostan ą wyemitowane w ramach 
kapitału docelowego. Celem przeprowadzenia niniejsz ego 
programu jest interes Spółki wyra Ŝaj ący si ę w woli zwi ązania 
kluczowych pracowników i współpracowników ze Spółk ą poprzez 
zapewnienie tym osobom świadcze ń zwi ązanych bezpo średnio z 
wynikami Spółki oraz zagwarantowania utrzymania klu czowych 
pracowników i współpracowników poprzez wdro Ŝenie programu 
opartego o elastyczn ą i w mo Ŝliwie najmniej kosztown ą dla 
Spółki form ę. 



GDAŃSK  16 czerwca 2008r . 
 
 

 
UZASADNIENIE UCHWAŁY 

  
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie  ust ępu 
„1b” wprowadzaj ącego postanowienia odno śnie: upowa Ŝnienia 
Zarz ądu do podj ęcia uchwały o podwy Ŝszeniu kapitału 
zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału doc elowego 
oraz o upowa Ŝnieniu Zarz ądu do wył ączenia, za zgod ą Rady 
Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostan ą wyemitowane w 
ramach kapitału docelowego, co stanowi zmian ę kompetencji 
Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wył ączeniu 
prawa poboru akcji, które zostan ą wyemitowane w ramach 
kapitału docelowego i w istocie jest równoznaczne z  
podj ęciem uchwały w zakresie pozbawienia akcjonariuszy p rawa 
poboru akcji, które zostan ą wyemitowane w ramach instytucji 
kapitału docelowego. 

 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  

MERCOR SA  
(które ma si ę odby ć 30 czerwca 2008r.)  

 
Zarz ąd Mercor SA informuje, i Ŝ podj ęcie uchwały w powy Ŝszej 
sprawie jest konsekwencj ą planów przeprowadzenia w Spółce 
programu  motywacyjno – uznaniowego dla kadry menad Ŝerskiej 
grupy kapitałowej MERCOR S.A. zgodnie, z którym kad ra 
menadŜerska grupy kapitałowej MERCOR S.A. b ędzie miała prawo 
obj ąć akcje Spółki, które zostan ą wyemitowane w ramach 
kapitału docelowego.  
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UZASADNIENIE UCHWAŁY 

  
w sprawie (i) ubiegania si ę o dopuszczenie akcji Spółki  
emitowanych w granicach kapitału docelowego zgodnie  z 
postanowieniem § 5 ust. 1a i 1b Statutu oraz uchwał ą nr 4/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca  2008 r do 
obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) dematerializacji tych 
akcji Spółki, a nadto (iii) upowa Ŝnienia Zarz ądu Spółki do 
zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Warto ściowych SA 
(„KDPW”) o rejestracj ę tych akcji w depozycie papierów 
warto ściowych prowadzonym przez KDPW oraz upowa Ŝnienia Zarz ądu 
Spółki do podj ęcia wszelkich czynno ści faktycznych i prawnych 
maj ących na celu dematerializacj ę takich akcji oraz ich 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 

 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  

MERCOR SA  
(które ma si ę odby ć 30 czerwca 2008r.)  

 
Zarz ąd Mercor SA informuje, i Ŝ podj ęcie uchwały w powy Ŝszej 
sprawie jest konsekwencj ą podj ęcia uchwały nr 4/2008  przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dni u 28 marca 
2008r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w drodze wprowadzen ia 
do Statutu Spółki upowa Ŝnienia dla Zarz ądu Spółki do 
podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego wraz z prawem Zarz ądu, za zgod ą Rady Nadzorczej, do 
pozbawienia akcjonariuszy w cało ści lub w cz ęści prawa poboru 
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz  obj ęcia 
punktem 14 porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Mercor SA zwołanego na dzie ń 30 czerwca 2008 r. 
kwestii zmiany § 5 Statutu poprzez dodanie ust. 1b 
wprowadzaj ącego postanowienia odno śnie: upowa Ŝnienia Zarz ądu 
do podj ęcia uchwały o podwy Ŝszeniu kapitału zakładowego Spółki 
w ramach instytucji kapitału docelowego oraz o upow aŜnieniu 
Zarz ądu do wył ączenia, za zgod ą Rady Nadzorczej, prawa poboru 
akcji, które zostan ą wyemitowane w ramach kapitału docelowego, 
a tak Ŝe obj ętej punktem 13 porz ądku obrad  sprawy przyj ęcia 
zasad przeprowadzenia w Spółce programu motywacyjno -
uznaniowego.  
 
Podj ęcie powy Ŝszej uchwały ma na celu umo Ŝliwienie 
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji S półki 
emitowanych w granicach kapitału docelowego zgodnie  z 
upowaŜnieniem zawartym w uchwale nr 4/2008 Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 ro ku oraz 
akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego z godnie z 



upowaŜnieniem, które b ędzie przedmiotem uchwały podj ętej w 
ramach pkt 14 porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30 
czerwca 2008 r., a wi ąŜe si ę z planami wdro Ŝenia programu 
motywacyjno-uznaniowego dla pracowników i współprac owników 
Spółki. 
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UZASADNIENIE UCHWAŁ  

 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MERCOR SA 

(które ma si ę odby ć 30 czerwca 2008r) 
 

Zarz ąd Mercor SA informuje, i Ŝ zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej s ą konsekwencj ą zawarcia  w dniu 14 maja 2008r przez 
Mercor SA Umowy Inwestycyjnej z BEM Brudniccy sp.j.  oraz Ew ą 
Brudnick ą oraz Janem Brudnickim oraz Mariuszem Brudnickim or az 
Pawłem Brudnickim.   
 
 
 
 

 
 

 


