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W dniu 30 czerwca 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 51 w sprawie uchwalenia 

programu opcji menedżerskich dla Członków Zarządu oraz Kluczowych Pracowników Spółki (łącznie 17 osób).  

Celem Programu było stworzenie dodatkowej motywacji dla Członków Zarządu oraz dla Pracowników 

Kluczowych poprzez przyznanie uprawnionym premii (zwanej dalej "Opcją") uzależnionej od wzrostu wartości 

Spółki i wzrostu zysku netto Spółki. Program miał zostać zrealizowany poprzez zaoferowanie Członkom 

Zarządu i Pracownikom Kluczowym kolejno w 2006 roku, w 2007 roku i w 2008 roku nowoemitowanych akcji 

Spółki w taki sposób, aby za każdym razem wartość Opcji wynosiła różnicę pomiędzy średnim giełdowym 

kursem zamknięcia akcji Spółki z grudnia każdego kolejnego roku realizacji Programu począwszy od 2005 roku, 

a ceną emisyjną akcji oferowanych Członkom Zarządu i Pracownikom Kluczowym.  

Podstawą obliczenia wartości Opcji był wzrost kapitalizacji Spółki, liczony: 

▪ dla 2006 roku - jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2005 roku, a średnią 

kapitalizacją Spółki z grudnia 2004 r.,  

▪ dla 2007 roku - jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2006 roku, a średnią 

kapitalizacją Spółki z grudnia 2005 roku, 

▪ dla 2008 roku - jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2007 roku, a średnią 

kapitalizacją Spółki z grudnia 2006 roku, gdzie średnia kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji 

Spółki oraz średniego giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki z grudnia danego roku.  

Opcja była ustalana w każdym kolejnym roku trwania Programu osobno dla każdej z osób uprawnionych, 

określonych w Uchwale nr 51 WZA, a łączna wartość opcji wynosiła pierwotnie 9,4% wzrostu kapitalizacji w 

okresach określonych w pkt a), b) i c) (odpowiednio opcja nr 1, nr 2, nr 3). Po uwzględnieniu zmian w Programie 

wprowadzonych uchwałą WZA z dnia 22 czerwca 2006 r. oraz zmian w składzie uczestników Programu, które 

miały miejsce w 3 kwartale 2006 r., na dzień 31 grudnia 2006 r. wartość opcji wynosiła 8,2% wzrostu kapitalizacji. 

Zgodnie z warunkami programu Spółka ustaliła, iż: 

a) średnia kapitalizacja Comarch S.A. z grudnia 2004 roku wyniosła 476,5 mln zł, 

b) średnia kapitalizacja Comarch S.A. z grudnia 2005 roku wyniosła 441,7 mln zł, 

c) średnia kapitalizacja Comarch S.A. z grudnia 2006 roku wyniosła 1 539,7 mln zł, 

d) średnia kapitalizacja Comarch S.A. z grudnia 2007 roku wyniosła 1 410,4 mln zł. 

Różnica pomiędzy średnią kapitalizacją w grudniu 2005 roku i średnią kapitalizacją w grudniu 2004 roku była 

ujemna, co oznacza, iż nie został spełniony podstawowy warunek Programu. W efekcie w 2006 roku nie zostały 

wyemitowane akcje dla Członków Zarządu i Pracowników Kluczowych.  

Rada Nadzorcza ustaliła wzrost kapitalizacji Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu o notowania Spółki 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na kwotę 1 098 010 607,08 zł oraz wartość opcji w 

wysokości 8,2% wzrostu kapitalizacji Spółki tj. 90 036 869,78 zł. W dniu 12 lutego 2007 r. Rada Nadzorcza Spółki 

podjęła uchwałę w sprawie realizacji programu opcji menedżerskiej i ustaliła, że w celu realizacji opcji zostanie 

wyemitowanych 441 834 akcji zwykłych na okaziciela serii I2 o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie 

emisyjnej 1 zł. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 14 marca 2007 r. uchwałę w sprawie w sprawie zmiany 

uchwały z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie realizacji opcji menedżerskiej. W jej rezultacie w celu realizacji 

programu opcji menedżerskich zostało wyemitowanych 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2 o wartości 

nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej 1 zł. Subskrypcja akcji serii I2 została przeprowadzona w dniach 16 - 

23 marca 2007.  
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Różnica pomiędzy średnią kapitalizacją w grudniu 2007 roku i średnią kapitalizacją w grudniu 2006 roku była 

ujemna, co oznacza, iż nie został spełniony podstawowy warunek Programu. W efekcie w 2008 roku nie zostały 

wyemitowane akcje dla Członków Zarządu i Pracowników Kluczowych.  

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. program opcji menedżerskich nie był ujmowany 

w rachunku zysków i strat. Opcja ta ujmowana była jako koszt w rachunku zysków i strat w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF. 

 

 

 


