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Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Programu II Opcji Menadżerskich dotyczących 726.000 

Akcji Dom Development S.A. oraz Programu III Opcji Menadżerskich dla Kadry Wyższej 

dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A. 
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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
 
 
Treść raportu: 
 

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, zgodnie z 

art. 56 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), iż w dniu 29 marca 2012 roku 

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie Programu II Opcji Menadżerskich dotyczących 

726.000 Akcji Dom Development S.A. (dalej „Program II”) oraz Programu III Opcji Menadżerskich dla 

Kadry Wyższej dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A. (dalej „Program III”), (o ww. 

programach Spółka informowała w raportach: nr 32/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku, nr 13/2010 z dnia 

16 kwietnia 2010 roku, nr 37/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku), zgodnie z którą Rada Nadzorcza 

postanowiła, iż nie przyzna żadnej osobie na podstawie przedmiotowych programów jakichkolwiek 

opcji.  

 

Rada Nadzorcza przyznała w ramach Programu II 726.000 opcji. W przypadku wygaśnięcia 

którejkolwiek z tych opcji, Rada Nadzorcza nie uwzględni liczby akcji, w stosunku do których opcje 

wygasły i nie przyzna opcji ponownie.   

 

W ramach Programu III zostało przyznanych 120.000 opcji. Żadna z pozostałych 240.000 opcji nie 

zostanie już przyznana przez Radę Nadzorczą. Podobnie jak w przypadku Programu II, w razie 

wygaśnięcia którejkolwiek z przyznanych 120.000 opcji, Rada Nadzorcza nie uwzględni liczby akcji, w 

stosunku do których opcje wygasły i nie przyzna opcji ponownie. Cena, po jakiej akcje mogą zostać 

nabyte w ramach wykonania opcji przyznanych na podstawie Programu III, wynosi 1 PLN za jedną 

akcję.  

 


