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Opinia Zarzadu Berling S.A. w sprawie Programu Motvwacvinego

Ostatnie lata to okres wzrostu oraz rozwoju firmy Berling S.A.. Kolejny rok przychody i zyski
rosnq, oraz budowana jest ku|tura organizacyjna Spółki.

W celu utrzymania dynamiki ciągtego rozwoju spółki w następnych |atach bardzo ważną
sprawa jest świadome zarzqdzanie kadrq menadżerskq poprzez odpowiednie motywowanie do
dodatkowego wysiłku. W zwiqzku z powyższym, Zarząd proponuje przyjęcie Programu
Motywacyjnego opartego na emisji warrantów subskrypcyjnych. Warranty subskrypcyjne będą
uprawniały do objęcia akcji spółki nowej emisji w cenie równej wartości nomina|nej.

Zatożenia programu:
- Program Motywacyjny dotyczył będzie lat 2011-2013
- uprawnieni do akcji: cztonkowie zarządu, kadra menadżerska oraz k|uczowi pracownicy
- ilość akcji: Program Motywacyjny wiqzać się będzie z emisjq do 300 tyś. akcji (7,7% kapitału Spółki
po emisj i akcjiseri iC)
- celem Programu jest maksyma|ne zmotywowanie członków zarządu, kadry menadżerskiej oraz
kluczowych pracowników do reaIizacji ambitnych pIanów finansowych i budowania wartości Spótki.

W związku z powyższym, Zarzqd zwraca się do Walnego Zgromadzenia o akceptację
przedstawionego Programu Motywacyjnego oraz do wyłqczenia w całości akcjonariuszom prawa
poboru akcji wyemitowanych w zwiqzku z podwyższeniem kapitału zakładowego W ramach kapitału
doce|owego - nowo wyemitowane akcje majq służyć wzrostowi wydajności pracowników firmy
majqcych WpłyW na wyniki spótki. Ponadto larzqd zwraca się do Walnego Zgromadzenia o
powierzenie Radzie Nadzorczej spółki kompetencji do usta|enia ceny emisyjnej akcji serii C, oraz do
określenia zasad obejmowania akcji.
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