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Treść raportu:
Zarząd Dom Development S.A. (dalej: „Spółka”), zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy,
informuje o niestosowaniu zasady szczegółowej VI.Z.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2016 (dalej: „DPSN 2016”):
„Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi
celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu
motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich
realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.”
W dniu 1 grudnia 2017 roku, na mocy upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21 z dnia 25 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki
przyjęła Postanowienia Programu IV Opcji Menedżerskich dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa
Zarządu – Dyrektora Zarządzającego, dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. (dalej
„Program IV”). Zgodnie z postanowieniami Programu IV, jeśli Pani Małgorzata Kolarska zaakceptuje
uczestnictwo w Programie IV, otrzyma jednorazowo opcje uprawniające do objęcia łącznie 500.000
akcji Dom Development S.A. za cenę w kwocie 35,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych, zero
groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych opcji będzie limitowana do 100.000 akcji w jakimkolwiek
okresie 12 kolejnych miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, z tym że opcje niewykorzystane
będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2027 roku.
W ocenie Zarządu Spółki, podział przyznanych opcji na 5 transz z możliwością realizacji
rozpoczynającą się w odstępach 12-miesięcznych jest alternatywną, do zawartej w zasadzie
szczegółowej VI.Z.2. DPSN 2016, formą powiązania wynagrodzenia członka Zarządu z
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi Spółki.
Konstrukcja Programu IV ma na celu powiązanie wynagrodzenia Pani Małgorzaty Kolarskiej pełniącej
funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego ze wzrostem wartości Spółki dla
Akcjonariuszy przez okres co najmniej 5 lat. Biorąc pod uwagę rozłożenie możliwości realizowania
opcji z poszczególnych transz w czasie, niestosowanie zasady VI.Z.2 DPSN 2016 dotyczy jedynie
pierwszych dwóch transz, jednakże należy zwrócić uwagę, iż wszystkie transze mogą być realizowane
w okresach późniejszych niż wynikałoby z możliwości określonych w zasadzie VI.Z.2 DPSN 2016.

Przyjęte rozwiązanie stanowi więc program motywacyjny na dłuższy okres czasu niż dwuletni, który
wynikałby z zasady VI.Z.2 DPSN 2016.
Ponadto, w ocenie Zarządu, zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Rady Nadzorczej
Spółki potwierdzają, że zasady Programu IV w adekwatny sposób zabezpieczają interesy
Akcjonariuszy Spółki poprzez powiązanie korzyści płynących z realizacji opcji w ramach
przedmiotowego Programu IV z długookresowym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.
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