
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane 

przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które odbyło się 

w dniu 22 maja 2014 roku. 

Podstawa publikacji: cz. II ust. 1 pkt. 7) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

 

Pytanie Akcjonariusza: Czy w ramach prezentacji przez Zarząd Sprawozdań i/lub w ramach 

prezentacji przez Radę Nadzorczą jej oceny, planowane są faktyczne prezentacje? Jaka jest 

planowana długość ich trwania?  

Odpowiedź Spółki: Jest to raczej krótkie podsumowanie dokonywane przez Wiceprezesa Zarządu 

odpowiedzialnego za finanse Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zachęcam do 

zapoznania się z transmisjami z WZA z ubiegłych lat, dostępnymi w zakładce 

http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/wza/22-05-2013#nav1 

Pytanie Akcjonariusza: Czy mógłbym poprosić o informację jakie są aktualnie warunki 

umożliwiające realizację opcji na akcje, w ramach programu skierowanego do kadry 

menedżerskiej? W Sprawozdaniu jest jedynie napisane, że mogą być one uzależnione od 

osiągniętego zysku, ale nie jest napisane konkretnie jakie są te zasady. Czy cena realizacji opcji 

również jest od czegoś zależna? 

Odpowiedź Spółki: Informację m.in. o cenie realizacji opcji znajdzie Pan pod tym adresem: 

http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/programy-opcji-menedzerskich Warunek 

dotyczący zysku odnosi się wyłącznie do transzy z ceną wykonania 1 zł i nie został on spełniony. 

Pytanie Akcjonariusza: Jaki jest warunek dotyczący zysku Spółki, uprawniający do realizacji opcji po 

cenie 1 zł? 

Odpowiedź Spółki: Informacje opublikowane na temat III Programu Opcji znajdzie Pan w raporcie 

bieżącym nr 37/2010 

(http://inwestor.domdevelopment.com.pl/uploads/raporty/Raport_37_2010.pdf) oraz w nocie 7.44 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2013 

(http://inwestor.domdevelopment.com.pl/uploads/raporty_roczne/skonsolidowane-sprawozdanie-

finansowe-2013.pdf).  

Pytanie Akcjonariusza: Dlaczego Spółka utrzymuje tak wysoki poziom gotówki? Czy nie jest to 

"marnotrawstwo"? 

Odpowiedź Spółki: Wysokie stany gotówki zabezpieczały płynność spółki w obliczu niepewnej sytuacji 

rynkowej. Obecnie można spodziewać się stopniowej redukcji stanu gotówki. 

Pytanie Akcjonariusza: Dlaczego pomimo nieustannego utrzymywania tak wysokiego poziomu 

gotówki Spółka wyemitowała w zeszłym roku obligacje? 

Odpowiedź Spółki: Obligacje zostały wyemitowane w ramach zarządzania strukturą zapadalności 

zadłużenia. Ponadto, emisja została uplasowana na korzystnych dla spółki warunkach. 
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