Warszawa, 18 lipca 2017 r.

OPINIA ZARZĄDU LUXIMA S.A. UZASADNIAJĄCA PRZYCZYNY POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI SERII I

Zarząd spółki Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I
przysługującemu dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii I dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest
faktem, że zaoferowanie tych akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej
gwarantuje najbardziej optymalny sposób na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przy
jednoczesnym zapewnieniu jej stabilnej struktury właścicielskiej, która w opinii Zarządu może
znacząco, w sposób pozytywny, wpłynąć na możliwości rozwoju Spółki oraz jej wartość. Dodatkowo,
w opinii Zarządu, Spółka istotnie zyska na swojej renomie i wiarygodności – wśród inwestorów,
branżowych kontrahentów, a także wśród innych instytucji, w tym instytucji finansowych (banki,
leasingodawcy). Planuje się bowiem, że akcje serii I zostaną objęte przez akcjonariuszy Led Lease S.A.
Jest to stabilny, a zarazem dynamicznie rozwijający się podmiot działający w sektorze, w którym
również Spółka prowadzi swoją działalność.
W przekonaniu Zarządu, tak duża emisja akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy, w obecnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki, nie zakończyłaby się sukcesem,
tj. objęciem tych akcji w określonym terminie.
Z uwagi na powyższe uzasadnione pozostaje również ustalenie ceny emisyjnej za obejmowane akcje
serii I na poziomie wartości nominalnej akcji.
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wyłączenie prawa
poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, w zamian za co jednak zyskają oni na możliwym i prawdopodobnym zwiększeniu wartości
Spółki i posiadanych przez siebie udziałów w akcjonariacie Spółki.
Z tychże względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki
i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.
Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
w odniesieniu do emisji akcji serii I, a także ustalenie ceny emisyjnej w wysokości wartości
nominalnej, czyli 0,02 PLN za 1 akcję leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza interesu
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.600.000.000 akcji serii I,
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowanej
ceny emisyjnej akcji serii I.
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