
 

 

 
EUROCASH S.A.: 
 
Informacja na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku 
z wprowadzonymi programami motywacyjnymi dla pracowników opartymi na 
emisji akcji Eurocash S.A.  
 
Koszty związane z programami motywacyjnymi dla pracowników opartymi na emisji 
akcji Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) są rozpoznawane przez Spółkę przez cały okres 
nabywania uprawnień i amortyzowane w ujęciu miesięcznym. Wartość godziwa opcji 
szacowana jest na podstawie modelu Blacka-Scholesa-Mertona.  
 
W 2008 r., koszt związany z wyceną programów motywacyjnych opartych na emisji 
akcji serii C, D, E, F, G wyniósł łącznie 5 714 431,08 zł, w porównaniu do łącznych 
kosztów programów motywacyjnych w 2007 r. wynoszących 4 854 949,92 zł. 
 

Spółka szacuje, że koszt związany z wyceną istniejących programów motywacyjnych 
w kolejnych latach wyniesie: 
- w 2009 r.: 4 205 550,88 zł (programy oparte na akcjach serii D, E, F, G) + koszty 

programu opartego na akcjach serii H (do ustalenia) 
- w 2010 r.: 1 731 615,23 zł (program oparty na akcjach serii G) + koszty programu 

opartego na akcjach serii H (do ustalenia) 
 
W 2009 r. rozpocznie rozpoznawanie kosztów związanych z Piątym Programem 
Motywacyjnym opartym na akcjach serii H (por. Uchwała nr 18 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 r.). Ostateczna wysokość 
kosztów związanych z tym programem będzie mogła zostać ustalona po 
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki listy osób uprawnionych do objęcia 
akcji Spółki ramach tego programu.  
 
W 2009 r. zakończy się amortyzacja kosztów programów opartych na akcjach serii D 
(Program Motywacyjny KDWT), serii E (Trzeci Program Motywacyjny) oraz serii F 
(Program Motywacyjny Delikatesów Centrum).  
 
Poniżej prezentujemy zestawienie programów motywacyjnych opartych na emisji 
akcji Eurocash S.A.: 
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Tabela: Programy Motywacyjne oparte na emisji akcji Eurocash S.A. 

Lp. Podstawa prawna Liczba i seria akcji 

Eurocash S.A. 

Ustalona lub 

Przewidywana*  

cena emisyjna 

Okres wykonania opcji 

Do 3.193.550 Akcji 

Serii B 

2,71 zł (cena emisyjna 

opublikowana raportem 

bieżącym nr 17.2007)  

od 1 stycznia do 

31 grudnia 2008 r. 

1. Uchwała NWZ nr 3 z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i 

wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych 

akcjonariuszy, ze zmianami, w brzmieniu ustalonym 

Uchwałą nr 2 z dnia 2 listopada 2004 r. i Uchwałą nr 

1 z dnia 25 listopada 2004 r. 
Do 3.193.550 Akcji 

Serii C 

4,32 zł = średnia cena akcji 

Eurocash w listopadzie 2005 

r. (5,01 zł) skorygowana o 

wypłaconą dywidendę (0,69 

zł)  

Od 1 stycznia do 31 

grudnia 2009 r. 

2. Uchwała nr 17 ZWZ z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 

sprawie Programu Motywacyjnego KDWT z 2006 r. 

Do 830.000 Akcji 

Serii D 

4,82 zł Od 1 kwietnia 2009 r. do 1 

kwietnia 2010 r. 

3. Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 

sprawie Trzeciego Programu Motywacyjnego dla 

Pracowników 

Do 1.596.775 Akcji 

Serii E 

8,17 zł = średnia cena akcji 

Eurocash w listopadzie 2006 

r. (8,70 zł) skorygowana o 

wypłaconą dywidendę 

(aktualnie 0,53 zł) 

Od 1 stycznia 2010 r. do 

31 grudnia 2012 r. 

4. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 28 czerwca 

2007 roku w sprawie Programu Motywacyjnego 

Delikatesów Centrum z 2007 roku 

Do 537.636 Akcji 

Serii F 

6,51 zł Od 17 sierpnia 2009 r.  do 

17 sierpnia 2010 r. 

do 1.020.000 Akcji 

Serii G 

10,45 zł = średnia cena akcji 

Eurocash w listopadzie 2007 

r. (10,75 zł) skorygowana o 

wypłaconą dywidendę 

(aktualnie 0,30 zł) 

od 1 stycznia 2011 

roku do 31 grudnia 2013 

roku 

5. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 28 czerwca 

2007 roku w sprawie Czwartego i Piątego Programu 

Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na 

lata 2007 i 2008 

do 1.020.000 Akcji 

Serii H 

9,93 zł = średnia cena akcji 

Eurocash w listopadzie 2008 

r. skorygowana o wypłaconą 

dywidendę  

od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2014 

roku 

* średnia ważona notowań akcji Eurocash na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w listopadzie danego roku, 

skorygowana o prawa związane z akcjami (np. wypłaty dywidendy) znane na dzień 31.12.2008. 


