
Załącznik do uchwały nr 1/IV/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A.   

z dnia 17 marca 2021 r. 

 

CELE ZARZĄDCZE 

 

I. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu za 2021 rok jest uzależniona od stopnia 

realizacji niżej wymienionych Celów Zarządczych: 

 

1) Cel I – wskaźnik realizacji planu inwestycyjnego1 (maksymalnie 20 punktów). 

W przypadku, gdy na koniec danego roku wskaźnik jest na poziomie: 

(1) niższym niż 65% – 0 punktów, 

(2) 65% albo wyższym, ale niższym niż 70% – 5 punktów, 

(3) 70% albo wyższym, ale niższym niż 80% – 10 punktów, 

(4) równym albo wyższym niż 80% - 20 punktów. 
 

1 (wykonanie finansowe nakładów inwestycyjnych ogółem zaewidencjonowanych w danym roku w zł / 

plan nakładów inwestycyjnych na dany rok ogółem w zł) * 100% 

 

2) Cel II – stopień realizacji wskaźnika strat wody2 (maksymalnie 10 punktów). 

W przypadku, gdy na koniec danego roku wskaźnik jest na poziomie: 

(1) równym lub wyższym niż 14% – 0 punktów, 

(2)  niższym niż 14% ale wyższym lub równym 12% – 5 punktów, 

(3)  niższym niż 12%, ale wyższym niż 10% - 8 punktów, 

(4)  równym lub niższym od 10% - 10 punktów. 
 

2 (woda niesprzedana w danym roku w m3 / woda wtłoczona w danym roku w m3) * 100%,  

w tym: 

 woda niesprzedana = wolumen wody do sprzedaży w danym roku – wolumen wody 

sprzedanej w danym roku 

 woda wtłoczona = wolumen wody wtłoczonej w danym roku 

 

3) Cel III – stopień realizacji wskaźnika dynamiki sumy wyników działalności operacyjnej 

jednostek zależnych Spółki, w których Spółka posiada powyżej 10% udziału w kapitale własnym 

stosunku do 80% z sumy średnich wyników na działalności operacyjnej tych jednostek  

z 5 poprzednich lat po uprzednim wyeliminowaniu wartości minimalnych i maksymalnych 

wyników na działalności operacyjnej poszczególnych jednostek zależnych w tym okresie3 

(maksymalnie 10 punktów). 

W przypadku, gdy na koniec danego roku wskaźnik jest na poziomie: 

(1) wyższym niż 0%, ale niższym niż 1% – 3 punkty, 

(2) 1% albo wyższym, ale niższym niż 2% – 6 punktów, 

(3) 2% albo wyższym, ale niższym niż 5% – 9 punktów, 

(4) równym albo wyższym niż 5% – 10 punktów, 

(5) w przypadku braku zmiany lub pogorszenia wyniku z działalności operacyjnej – 0 punktów. 
 

3 [suma wyników działalności operacyjnej w danym roku wszystkich jednostek zależnych Spółki, w których 

Spółka posiada powyżej 10% udziału w kapitale własnym / (suma średnich wyników na działalności 

operacyjnej tych jednostek z 5 poprzednich lat po uprzednim wyeliminowaniu wartości minimalnych i 

maksymalnych wyników na działalności operacyjnej poszczególnych jednostek zależnych w tym okresie 

x 80%)] * 100% 

 



II. Biorąc pod uwagę, że stopień realizacji Celu I – wskaźnik realizacji planu inwestycyjnego jest 

uzależniony od czynników zewnętrznych, ustala się, że przy ocenie stopnia jego realizacji będzie 

brana pod uwagę w szczególności terminowość realizacji inwestycji Gmin Akcjonariuszy 

(determinujących termin realizacji inwestycji przez Spółkę). 

 

III. W związku z brakiem przewidywalności, na dzień ustalania celów zarządczych, w zakresie terminów 

zatwierdzania taryf przez PGW Wody Polskie, ustala się, że w roku 2021 przy kalkulacji Wskaźnika 

dynamiki wyniku z działalności operacyjnej jednostek zależnych Spółki, w których Spółka posiada 

powyżej 10% udziału w kapitale własnym (zdefiniowanego w pkt I.3), wyłączeniu podlegają spółki 

będące przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. 

 


