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Warszawa, dnia 16 lipca 2020 r. 

 

OPINIA ZARZĄDU 

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  

uzasadniająca wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji Spółki 
emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny 

emisyjnej takich akcji 

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i 

ograniczenie w czasie procedury ewentualnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a 

tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych w najbardziej optymalny sposób w 

sytuacji gdy okaże się to konieczne dla Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia 

będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i 

bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie równocześnie na obniżenie 

kosztów pozyskania kapitału. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez 

konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem 

Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. Akcje Spółki wyemitowane 

w ramach kapitału docelowego mogą być oferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w 

drodze oferty publicznej lub oferty prywatnej. W razie przeprowadzenia emisji akcji z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych 

akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie 

osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Brak możliwości 

wyłączenia w tym trybie prawa poboru stanowiłby istotne ograniczenie możliwości użycia 

kapitału docelowego przez Zarząd, co byłoby nieuzasadnione z uwagi na interes i potrzeby 

Spółki. Uzależnienie od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd wyłączenia prawa 

poboru, zapewnia należytą ochronę praw akcjonariuszy.  

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia 

do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne 

przeprowadzenie emisji akcji na rynku kapitałowym wymaga dostosowania ceny emisyjnej do 

sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem 

przewidywanych wyników Spółki, pozycji rynkowej Spółki oraz oczekiwań i popytu ze strony 

inwestorów. Priorytetem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej na możliwie 

najwyższym poziomie zapewniającym objęcie jak największej liczby akcji. Uzależnienie od 

zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd ustalenia ceny emisyjnej akcji, zapewnia 

należytą ochronę praw akcjonariuszy.  

Z powyższych względów, wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości lub w części leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy 
Spółki. 

Podpisy członków Zarządu:  
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