Komentaras dėl pelno paskirstymo

AUGA group, AB (Bendrovė) skirstytinas pelnas (nuostolis) 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 11 088 936 Eur.
Siūlomas skirstymas:
•
•
•

207 032 Eur skiriama į privalomąjį rezervą;
493 000 Eur skiriama į rezervą, skirtą suteikti akcijas darbuotojams;
10 388 904 Eur nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus.

Rezervas, skirtas suteikti akcijas darbuotojams yra formuojamas siekiant įgyvendinti ilgalaikę Grupės
darbuotojų motyvacinę programą (remiantis nauja AUGA group, AB akcijų suteikimo taisyklių redakcija,
patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu 2020 m. balandžio 30 d.).
Pagrindinės akcijų opcionų programos taisyklės:

•
•
•

•

Bendrovės valdyba priima sprendimą dėl akcijų paskirstymo darbuotojams. Bendrovės vadyba nustato
ir patvirtina akcijų skaičių, kurias gali suteikti Bendrovės generalinis direktorius savo sprendimu vadovo
diskrecijos darbuotojams.
Sprendimas dėl akcijų paskirstymo yra pagrįstas bendriniais veiklos rezultatais, Grupės strategijos
įgyvendinimo progresu bei individualiais tikslais, keliamais atskiriems verslo padaliniams, šių padalinių
vadovams ar darbuotojams. Bendrovė turi užtikrinti aiškius ir skaidrius akcijų paskirstymo kriterijus.
Akcijų opcionai gali būti paskirti visam vadovaujančiam personalui ir specialistams, dirbantiems AUGA
grupės bendrovėse ne mažiau nei metus. Akcijų opcionai gali būti paskirti ir darbuotojams, dirbantiems
mažiau nei metus, jei jų darbo rezultatai yra itin geri arba kaip papildoma motyvacinė priemonė naujai
prisijungusiems vadovams.
Tai ilgojo laikotarpio motyvacinė programa, kadangi akcijų opcionai gali būti įgyvendinti tik po 3 metų
nuo jų paskyrimo.

Pagrindinė informacija apie programą:
•
•
•
•

Bendras rezervo, skirto suteikti akcijas darbuotojams dydis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 2 509 000
Eur (8 651 724 vnt. akcijų nominalia verte).
Pagal akcijų opcionų sutartis 2020 m. gruodžio 31 d. ir pagal 2021 m. balandžio 1 d. valdybos
sprendimą iš viso darbuotojams buvo paskirta 7 285 690 vnt. Bendrovės akcijų.
Jei būtų paskirstytos visos iki šiol sukaupto rezervo, skirto suteikti akcijas darbuotojams akcijos ir
išleista nauja akcijų emisija, darbuotojams paskirta akcijų dalis sudarytų 3,66 proc. akcinio kapitalo.
Siūlomas 493 000 Eur (1 700 000 vnt. akcijų nominalia verte) skyrimas į rezervą, skirtą suteikti akcijas
darbuotojams sudarytų 0,71 proc. Bendrovės akcinio kapitalo.

