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Aktualizacja informacji dot. planowanego programu motywacyjnego dla 
Zarządu i kadry menadżerskiej 
Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

Treść raportu 
 

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 
informuje, że po przeprowadzeniu zapowiedzianej w ww. raporcie analizy dotyczącej emisji akcji Spółki w 
ramach przyszłego ewentualnego programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki („Zarząd”) i kadry 
menedżerskiej Spółki, podjął w dniu 23 maja 2018 r. decyzję o przedłożeniu pod obrady Walnego 
Zgromadzenia Spółki spraw: i) przyjęcia programu motywacyjnego („Program”) dla członków Zarządu oraz 
kluczowych pracowników Spółki, ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii 
N z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i związanej z tą sprawą opinii Zarządu 
Spółki, iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii 
N, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do 
akcji serii N, dematerializacji akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do 
obrotu na rynku regulowanym i związanej z tą uchwałą opinii Zarządu Spółki.  
 Działając na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki tego samego dnia pozytywnie zaopiniowała ww. decyzję 
Zarządu, w związku z czym Zarząd przedstawi stosowny projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wraz 
ze zwołaniem najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 Podstawowe założenia propozycji Zarządu w ww. zakresie przewidują, że Program będzie realizowany w 
oparciu o wyniki działalności Spółki za 3 kolejne lata obrotowe, to jest lata obrotowe 2018, 2019, 2020, a w 
ramach Programu jego uczestnikom przyznawane będą prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 2 316 141 
akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N stanowiących ok. 3% całkowitej liczby akcji Spółki istniejących na 
spodziewany moment podjęcia uchwał w sprawie Programu przez Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z 
czym Spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 2 316 141 warrantów subskrypcyjnych serii A.  
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