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Tytuł: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta w ramach Programu Opcji 
Prezesa Zarządu tej spółki.  

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 52/2019 z dnia 14.10.2019 r., Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z 

siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16.09.2020 r., Emitent 

zawarł z Panem Cezarym Kożonem umowę sprzedaży 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji spółki 

zależnej od Emitenta pod firmą Fast White Cat S.A. („FWC”). Powyższa umowa została zawarta w 

związku z realizacją kolejnego etapu Programu Opcji Prezesa Zarządu tejże spółki („Program”), tj. Pana 

Cezarego Kożona. Program został przyjęty w dniu 03.04.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki FWC, a w dniu dzisiejszym nastąpiło jego drugie i ostatnie już rozliczenie po 

przejęciu tejże spółki przez Digitree Group S.A.  

Program Opcji dla Prezesa Zarządu zakłada, że za każde osiągnięte przez FWC 500.000,00 zł (pięćset 

tysięcy złotych 00/100) wyniku EBITDA, większościowy akcjonariusz zobowiązany jest do sprzedaży 

50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji na rzecz Prezesa Zarządu - Cezarego Kożona, o ile w danym roku 

realizacji Opcji pozostanie on w stosunku zatrudnienia, stosunku korporacyjnym bądź we współpracy 

ze spółką FWC. W przypadku spełnienia się powyższych warunków, Prezesowi Zarządu FWC zostaje 

przyznana premia pieniężna, wypłacona przez FWC na rachunek bankowy większościowego 

akcjonariusza, tj. Digitree Group S.A., jako wykonanie zobowiązania Cezarego Kożona do zapłaty ceny 

sprzedaży za akcje przyznane mu w ramach Programu Opcji.  

W dniu dzisiejszym zawarta została umowa sprzedaży akcji, na mocy której Emitent sprzedał na rzecz 

Pana Cezarego Kożona 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 0,5% wszystkich akcji FWC. 

Jednocześnie w związku z przedmiotową umową sprzedaży akcji, udział Digitree Group S.A. w spółce 

FWC zmniejszy się o 0,5 pkt proc., tj. z 93,5% do 93% akcji tejże spółki.  

Z uwagi na brak spełnienia warunków Programu Opcyjnego dla Pracowników spółki Fast White Cat 

S.A., opisanego szerzej w raporcie nr 52/2019 z dnia 14.10.2019 r., w bieżącym roku nie nastąpi jego 

realizacja.  
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