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UCHWAŁA NR 24 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 17 września 2021 r., 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.), niniejszym postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń 
członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A., przyjętą na podstawie 
uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
(„Polityka Wynagrodzeń”) i zmodyfikowaną uchwałami nr 36 i 37 z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w ten sposób, że: 
a) punkt VI Polityki Wynagrodzeń otrzymuje następujące brzmienie:  

VI. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne  
Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu lub, 
przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią 
wynagrodzenia przysługującego za pełnienie funkcji lub świadczenie usług 
na rzecz Spółki. Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in.:  
1) odprawy lub odszkodowania związane z zakończeniem współpracy,  
2) odprawy emerytalne i rentowe,  
3) odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,  
4) odprawy pośmiertne,  
5) bonusy wypłacane jednorazowo przy nawiązaniu współpracy (sign-on fee) lub 
w celu zatrzymania danego członka organu na stanowisku (retention bonus),  
6) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub 
zmianą stanowiska,  
7) dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, np. ekwiwalent za urlop wynikający z umowy o pracę, 
Ponadto rada nadzorcza Spółki może przyznać każdemu z członków zarządu 
jednorazową odprawę w wysokości do 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia 
stałego przysługującego danemu  członkowi Zarządu, która wypłacana będzie w 
przypadku zmiany kontroli nad Spółką, w szczególności: 
a) gdy podmiot uzyska przymiot podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 
14) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. z dnia 17 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.) w 
stosunku do Spółki na skutek nabycia akcji Spółki przez jednego akcjonariusza lub 
podmioty będące stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 
przywołanej powyżej ustawy, w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 100% 
ogólnej liczby głosów (stwierdzonego odpowiednim raportem bieżącym Spółki, w 
szczególności o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce lub 
ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 5 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
informacją otrzymaną od Spółki w trybie art. 6 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych); 
b)wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym lub wykluczenia ich z tego 
obrotu. 

b) pkt XVI Polityki Wynagrodzeń otrzymuje następujące brzmienie:  
„XVI. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WPROWADZONYCH DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ  
1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 r.  
2. W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 

podjęło uchwałę nr 36 w sprawie dokonania zmian w Polityce Wynagrodzeń. 
Dokonana zmiana dotyczy doprecyzowania zasad ustalania wynagrodzenia 
zmiennego członka zarządu, o których mowa w pkt V Polityki Wynagrodzeń oraz 
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uszczegółowienia zasad podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w celu 
jednoznacznego usunięcia wątpliwości interpretacyjnych.  

3. W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
podjęło także uchwałę nr 37 w sprawie dokonania zmian w Polityce Wynagrodzeń. 
Dokonana zmiana wynika z wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla 
osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, przewidzianego do realizacji na lata 2021 
– 2024.  

4. W dniu 17 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 
podjęło uchwałę nr 24 w sprawie dokonania zmian w Polityce Wynagrodzeń. 
Dokonana zmiana dotyczy uzupełnienia listy świadczeń, wyłączenia wypłaty 
wynagrodzeń jednorazowych / nadzwyczajnych z proporcji wynagrodzenia 
zmiennego do wynagrodzenia stałego, przy jednoczesnym wprowadzeniu 
odrębnego limitu na wypłaty wynagrodzeń jednorazowych / nadzwyczajnych oraz 
uszczegółowieniu odprawy na wypadek zmiany kontroli w Spółce. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 283.408.990 ważnych głosów 
stanowiących 63,32 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 207.375.286 głosami 
„za”, przy 66.330.184  głosów „wstrzymujących się” oraz przy 9.703.520 głosów „przeciw”; do 
uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 
 


