SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUXIMA S.A.
sporządzone w dniu 19 lipca 2017 r. w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki i dotyczące wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie akcji nowej emisji Spółki
(dalej „Sprawozdanie”)
1. CEL I PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA
Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 311 w zw. z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15
września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późń. zm.; dalej
„KSH”), przez Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Luxima), w związku z
planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.600.000.000 (słownie:
jeden miliard sześćset milionów) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze)
każda (dalej „Akcje Nowej Emisji”).
Zamiarem Spółki jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji do objęcia przez akcjonariuszy LED LEASE
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427979.
Zważywszy na to, że Akcje Nowej Emisji mają zostać pokryte za wkłady niepieniężne, na Zarządzie
Spółki spoczywa obowiązek sporządzenia niniejszego Sprawozdania, stosownie do art. 311 w zw. z
art. 431 § 7 KSH.
2. PRZEDMIOT WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH
Akcje Nowej Emisji zostaną pokryte wkładem niepieniężnym (dalej „Wkład Niepieniężny”), na który
składa się 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji o łącznej wysokości 100.000,00 zł w kapitale
zakładowym spółki LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Led Lease S.A.”),
które to akcje stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym Led Lease S.A., o wartości godziwej
ustalonej na dzień 15 czerwca 2017 r. w wysokości 39.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć
milionów złotych) (dalej „Wartość Godziwa”), przez Łukasza Godlewskiego, biegłego rewidenta
wpisanego do prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów rejestru biegłych rewidentów
pod numerem 12068, działającego w imieniu Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. – podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę firm audytorskich
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3811, stanowiącej Załącznik nr 1
do niniejszego Sprawozdania.
Jednocześnie wartość Wkładu Niepieniężnego przyjęta przez Zarząd Spółki na potrzeby pokrycia ceny
emisyjnej Akcji Nowej Emisji została ustalona na poziomie 32.000.000.00 zł (słownie: trzydzieści dwa
miliony 00/100 złotych) (dalej „Wartość Wkładu Niepieniężnego”). Wartość Wkładu Niepieniężnego
została ustalona według najlepszej wiedzy i szacunków Zarządu Spółki. W wyniku negocjacji między
LUXIMA S.A., Led Lease S.A. i akcjonariuszami Led Lease S.A., przy ustalaniu parytetu wymiany, za
cenę transakcyjną 100% akcji Led Lease przyjęto wartość 32.000.000 zł.
3. LICZBA I RODZAJ AKCJI, KTÓRE MAJA BYĆ WYDANE W ZAMIAN ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE
W zamian za Wkłady Niepieniężne, Spółka wyda 1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset
milionów) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda (tj. Akcje Nowej
Emisji). Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane w następujący sposób:
1) 1.280.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji serii I
zostanie zaoferowanych do objęcia Pani Kamili Wiraszce, a akcje te zostaną pokryte

wkładem niepieniężnym w postaci 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji, w kapitale
zakładowym spółki LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA, o wartości nominalnej 80.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), stanowiących 80% (słownie: osiemdziesiąt
procent) kapitału zakładowego tej spółki;
2) 160.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I zostanie zaoferowanych
do objęcia Pani Małgorzacie Poterała, a akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w
postaci 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji, w kapitale zakładowym spółki LED LEASE
SPÓŁKA AKCYJNA, o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),
stanowiących 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego tej spółki;
3) 160.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I zostanie zaoferowanych
do objęcia Pani Aleksandrze Żurowskiej, a akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym
w postaci 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji, w kapitale zakładowym spółki LED LEASE
SPÓŁKA AKCYJNA, o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),
stanowiących 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane jako akcje na imienne nieuprzywilejowane.
4. CENA EMISYJNA
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji cena będzie wynosić 0,02 (słownie: dwa grosze) za akcję. Powyższe
wynika z rozmiaru emisji oraz faktu, że wyższa cena emisyjna nie pozwoliłaby na przeprowadzenie w
pełni subskrypcji akcji leżącej w interesie Spółki.
5. PODMIOTY, KTÓRE WNOSZĄ WKŁADY NIEPIENIĘŻNE
Wkład Niepieniężny zostanie wniesiony przez akcjonariuszy Led Lease S.A. zgodnie z zestawieniem
wskazanym w pkt 3 powyżej. W zamian za Wkład Niepieniężny akcjonariusze Led Lease S.A. obejmą
wszystkie Akcje Nowej Emisji.
Objęcie Akcji Nowej Emisji oraz przeniesienie akcji tytułem Wkładu Niepieniężnego (aportu) na
pokrycie Akcji Nowej Emisji, nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a
akcjonariuszami Led Lease S.A.
6. USTALENIE WARTOŚCI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH ORAZ ZASTOSOWANA METODA ICH
WYCENY
Wartość Wkładu Niepieniężnego została ustalona na podstawie wyceny dokonanej 15 czerwca 2017
roku przez Łukasza Godlewskiego, biegłego rewidenta wpisanego do prowadzonego przez Polską Izbę
Biegłych Rewidentów rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12068, działającego w imieniu Alfa
Audit & Advisory Sp. z o.o. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod
numerem 3811 (dalej „Wycena”). Wycena została sporządzona przy zastosowaniu metody
zdyskontowanych strumieni pieniężnych i wartości rezydualnej.
Dnia 19 lipca 2017 r. biegły rewident Piotr Habib wpisany do prowadzonego przez Polską Izbę
Biegłych Rewidentów rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10561, stosownie do treści
przepisu Art. 3121 §1 pkt. 2) KSH wydał opinię na temat Wartości Godziwej Wkładu Niepieniężnego, z
której wynika, iż przyjęta przez Zarząd Spółki w niniejszym Sprawozdaniu Wartość Wkładu
Niepieniężnego nie przekracza jego Wartości Godziwej.

7. UMOTYWOWANIE ZAMIERZONEJ TRANSAKCJI
Wniesienie akcji Led Lease S.A., jako Wkładu Niepieniężnego, wpłynie w sposób pozytywny 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 ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji,
przy pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, oraz związane z tym
zaoferowanie przez Spółkę Akcji Nowej Emisji na rzecz akcjonariuszy Led Lease S.A., jest optymalnym
rozwiązaniem z punktu widzenia interesu Spółki.

