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RAPORT BIEŻĄCY 16/2021 

 
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska SA („Orange Polska”, 
„OPL”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23 lipca 2021 r. przyjęła Program Motywacyjny 
(„Program”) dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowych menedżerów Grupy Orange 
Polska („Uczestnicy”), oparty na instrumentach pochodnych („akcjach fantomowych”), których 
instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Celem Programu jest stworzenie dodatkowych bodźców, które zmotywują osoby na stanowiskach 
kierowniczych wyższego szczebla do osiągnięcia celów wynikających z nowej strategii Orange Polska 
.Grow, których realizacja przełoży się na wzrost wartości akcji Spółki. 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące zasady: 

1. Program oparty jest o trzyletnie cykle (Serie Programu), z których pierwszy rozpoczyna się w 2021 
r. (Seria Pierwsza), a kolejne w następujących po sobie latach kalendarzowych. 

2. Do uczestnictwa w Programie na zasadzie dobrowolności uprawnionych jest ok. 100 pracowników. 
W Serii Pierwszej uczestnicy mogą nabyć łącznie do ok. 2,0 mln akcji fantomowych w cenie 0,50 zł 
za akcję fantomową. 

3. Warunkiem wykupu przez Spółkę jakiejkolwiek liczby akcji fantomowych Serii Pierwszej jest 
utrzymanie średniego kursu akcji OPL w 1kw 2024 r. na poziomie równym lub wyższym niż średni 
kurs akcji w pierwszym półroczu 2021 r.  

4. Akcje Fantomowe pozostające w posiadaniu Uczestników Programu w Serii Pierwszej Programu 
zostały przypisane do poszczególnych wskaźników sukcesu wg tabeli poniżej. 

Wskaźniki 
sukcesu 

Waga 

(% akcji 
fantomowych) 

Opis 

EBITDAaL 30% Osiągnięcie określonego poziomu EBITDAaL będącego sumą 
wartości z 3 lat: 2021-2023. 

Organiczne 
Przepływy 
Pieniężne 

25% Osiągnięcie określonego poziomu Organicznych Przepływów 
Pieniężnych będącego sumą wartości z 3 lat: 2021-2023. 

Emisja CO2  10% Osiągnięcie określonego poziomu redukcji emisji CO2 do 2023 r. w 
stosunku do 2020 r. 

Cena akcji 35% Osiągnięcie określonego poziomu wzrostu ceny akcji pomiędzy 1kw 
2024 r. a 1 połową 2021 r. lub osiągnięcie zwrotu wyższego niż 
zwrot z indeksu WIG20 w tym samym okresie.  

Akcje Fantomowe przypisane do określonego wskaźnika sukcesu zostaną wykupione przez 
Spółkę, pod warunkiem, że Spółka zrealizowała cele biznesowe określone dla tego wskaźnika 
sukcesu.  

5. Osiągnięcie przez Spółkę wyniku na poziomie niższym niż cel główny we wskaźnikach sukcesu, ale 
co najmniej równym celowi minimalnemu określonemu dla danego wskaźnika sukcesu, oznacza 
wykup 50% posiadanych przez Uczestnika Programu akcji fantomowych przypisanych do danego 
wskaźnika sukcesu.  



6. Wykup zostanie dokonany po cenie równej średniej cenie akcji w 1 kwartale 2024 roku. 

7. Jeśli minimalne kryteria danego wskaźnika sukcesu nie zostaną spełnione, akcje fantomowe 
alokowane do tego wskaźnika sukcesu nie zostaną wykupione, co skutkuje utratą zainwestowanych 
środków przez Uczestników. 

8. Warunki wykupu Drugiej Serii Programu (2022-2024) zostaną określone przez Radę Nadzorczą w 
odrębnej uchwale do końca 2021 r. 

9. Wszelkie szczegóły dotyczące Programu określa Regulamin Programu uchwalony przez Radę 
Nadzorczą. 


