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Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Europe N.V. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2014 r. rada nadzorcza Spółki przyjęła plan
motywacyjny skierowany do wybranych kluczowych pracowników, którego warunki są uzależnione
od kursu akcji Spółki („Plan Premiowania Opcjami Fantomowymi”). Plan Premiowania Opcjami
Fantomowymi nie zakłada nowej emisji akcji i nie spowoduje podaży nowych akcji, a u jego podstaw
leżą następujące kluczowe założenia i przewiduje on mechanizm rozliczenia opisany poniżej:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

cena wykonania jednej opcji zgodnie z Planem Premiowania Opcjami Fantomowymi wynosi
1,6 PLN;
łączna liczba opcji wynosi 2.705.000 (co odpowiada blisko 1% łącznej liczby akcji Spółki), a
przydział opcji na rzecz poszczególnych pracowników nastąpi na podstawie odrębnej decyzji
komitetu wynagrodzeń rady nadzorczej Spółki („Komitet Wynagrodzeń”);
korzyści będą przez wybranych pracowników (Spółki lub jej podmiotów zależnych), którzy
przystąpią do Planu Premiowania Opcjami Fantomowymi, akumulowane do końca 2015
roku, z czego (a) 50% zostaje przyznane w dacie decyzji Komitetu Wynagrodzeń
zatwierdzającej Plan Premiowania Opcjami Fantomowymi, (b) 25% na koniec 2014 roku, a
(c) 25% na koniec 2015 roku;
pracownicy uczestniczący w Planie Premiowania Opcjami Fantomowymi zachowują prawo
do wykonania posiadanych przez siebie opcji do końca 2017 roku (lub w terminie nie więcej
niż dwóch lat od daty, w której ustał status zatrudnienia ich przez Spółkę lub jej podmiot
zależny);
z chwilą wykonania opcji, Spółka zapłaci posiadaczowi opcji kwotę pieniężną równą różnicy
pomiędzy 1,6 PLN a obecną ceną rynkową akcji Spółki („Obecna Cena Rynkowa”)
przydzielonych danemu pracownikowi (posiadaczowi opcji);
Obecna Cena Rynkowa będzie obliczana jako średni kurs akcji z poprzedzającego miesiąca
kalendarzowego, przy czym średni kurs akcji będzie określany poprzez obliczenie łącznej
wartości obrotu w PLN wszystkich akcji Spółki będących przedmiotem obrotu w tym okresie
podzielonej przez łączną liczbę akcji będących przedmiotem obrotu w tym okresie (jednak
jeżeli łączna wartość obrotu w danym miesiącu jest niższa niż 100.000 PLN, wówczas
Obecna Cena Rynkowa będzie obliczana na podstawie średniej ceny rynkowej z ostatnich
dwóch miesięcy);
jeżeli liczba akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie (free float) spadnie poniżej 10%
łącznej liczby akcji Spółki, Obecna Cena Rynkowa będzie ustalana przez renomowaną spółkę
rzeczoznawców na podstawie wskaźnikowej wyceny spółek podobnych do Ronson
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (na podstawie
wskaźników P/E oraz P/BV); oraz
posiadacz akcji będzie uprawniony do złożenia wniosku o wypłatę w terminie pierwszych
pięciu dni roboczych każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym wszyscy pracownicy
mają obowiązek przestrzegać wszelkich ograniczeń w zakresie prowadzenia obrotu akcjami
Spółki obowiązujących członków zarządu oraz rady nadzorczej oraz kluczowych członków
kierownictwa wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności do
przestrzegania ograniczeń wynikających z okresów zamkniętych.

