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ZAWIADOMIENIE OBOWIĄZKOWE 29 lipca 2011 

 

 
Fortuna Entertainment Group NV: Program opcji zakupu akcji 

 
Amsterdam: Fortuna Entertainment Group NV (FEG) – wiodący w Europie Środkowej 

operator zakładów wzajemnych, działający w Polsce, Czechach, na Słowacji i 

Węgrzech – ogłasza wprowadzenie programu opcji zakupu akcji pracowniczych. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 maja 2011 w Amsterdamie upoważniło 

Zarząd FEG – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – do skupu własnych akcji przez Spółkę 

w ramach kapitałów własnych przez okres 18 miesięcy, począwszy od 25 maja 2011 roku, 

zarówno w ramach transakcji giełdowych, jak i pozagiełdowych. Ponadto, WZA wyraziło 

zgodę na wydzielenie akcji własnych w ramach kapitałów własnych. Dotyczy to akcji 

skupionych zarówno przed 25 maja 2011 roku, jak i po tej dacie w celu realizacji programu 

opcji nabycia akcji lub w innych celach korporacyjnych. 

 

Na podstawie zgody WZA, spółka przyjęła program opcji zakupu akcji (Program), 

opierający się na poniższych zasadach. Program jest realizowany i administrowany przez 

Zarząd i Komitet Wynagrodzeń (Remuneration Committee), ustanowiony przez Radę 

Nadzorczą. Program obowiązuje od 30 czerwca 2011 roku, a przyznawanie opcji zakupu 

akcji uprawnionym pracownikom podlega zatwierdzeniu. 

 

Podmioty uprawnione 

Do udziału w Programie uprawnieni są pracownicy departamentów zakładów wzajemnych w 

głównych spółkach zależnych Grupy Fortuna (Fortuna Entertainment Group NV, Fortuna 

Sázková kancelář a.s., Fortuna Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o., Fortuna SK a.s. oraz 

FortunaWin Ltd., Fortuna software s.r.o), zatrudnieni w Grupie wg stanu na dzień 31 grudnia 

2010. 

 

Przyznawanie opcji i cena wykonania opcji 

Osoby objęte Programem uzyskują opcję (prawo) zakupu akcji po cenie wykonania opcji 

wynoszącej 115 CZK za walor. Liczba przyznanych opcji zakupu akcji jest równa łącznej 

liczbie osób uczestniczących w  Programie. Każdy dokument inkorporujący opcję zakupu 

akcji zawiera informację o liczbie akcji zwykłych, które mogą być objęte przez uprawnionego 

pracownika po cenie wykonania opcji. Liczba akcji przypadających na konkretnego 

pracownika jest uzależniona od stanowiska. Wartość opcji może zostać dostosowana w 

zależności od zmian w kapitale akcyjnym Spółki, na przykład kapitalizacji, podwyższenia 

kapitału, emisji nowych akcji lub prawa poboru akcji, konsolidacji lub podziału Spółki. 

 

Wykonanie opcji na zakup akcji 

Opcje za 2011 rok zostaną przyznane 1 marca 2012 roku pod warunkiem, że posiadacz opcji 

na ten dzień pozostaje pracownikiem i nie jest w trakcie okresu wypowiedzenia. Posiadacze 

opcji, których zatrudnienie wygasło do 1 marca 2012 roku z innych przyczyn niż rezygnacja 
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lub zwolnienie z pracy, mogą wykonać opcję zakupu akcji. Opcje przyznane za 2011 rok 

mogą być wykonane w dowolnym terminie w okresie 1 roku – do 28 lutego 2013. 

 

W terminie wykonania opcji posiadacz opcji jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia od 

Spółki, obliczonego jako różnica między ceną akcji na zamknięciu notowań na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Pradze lub Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 

dniu wykonania opcji oraz ceną wykonania opcji. Posiadacz opcji może zdecydować o 

zakupie akcji. W takim przypadku Spółka nabędzie akcje w imieniu posiadacza opcji i 

przekaże je uprawnionemu. 

 

Przejęcie kontroli nad Spółką 

W sytuacji przejęcia kontroli nad spółką, wszystkie opcje zostaną przyznane i powinny 

zostać wykonane do dnia zmiany dominującego akcjonariusza. Pracownicy będą uprawnieni 

jedynie do ekwiwalentu finansowego, nie mogą wnosić o transfer akcji. 

 

Zmiany w Programie 

Komitet Wynagrodzeń – wykonując polecenia Zarządu Spółki, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – może wprowadzać zmiany do Programu, w tym rozszerzyć czas trwania na 

kolejne lata. 

 

 


