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ZAŁĄCZNIK 2.2 

DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.  

z siedzibą w Lublinie 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA 

 fragmenty wzoru oznaczone podświetleniem, ujęte w nawiasy kwadratowe – 

wymagają odpowiedniego dostosowania lub winny zostać wykreślone – 

odpowiednio do konkretnej sytuacji, 

 stosownie do § 8.6 Regulaminu – Rada Nadzorcza jest upoważniona do określania 

ostatecznej treści wzoru, w tym do ustalania jego nowej treści – bez konieczności jej 

zatwierdzania przez Walne Zgromadzenie. 
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UMOWA UCZESTNICTWA  [Umowa Uczestnictwa] 

 

zawarta w [……], w dniu [……] r.  [Strony] 

pomiędzy: 

 [Spółka] 

(1) „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. 

z siedzibą w Lublinie 

adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin 

numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000373032 

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

kapitał zakładowy: 6.526.041,00 PLN (w pełni opłacony) 

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7122591951 

statystyczny numer indentyfikacyjny (REGON): 431249645 

reprezentowaną przez: 

[……] – [……] 

oraz: [Uczestnik] 

(2) […PANIĄ / PANEM …] 

[…zamieszkałą /zamieszkałym w [……]  

adres: [……], [……]-[……] [……] 

numer PESEL: [……] 

[…działającą / działającym osobiście…]. 

 

STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ, MAJĄC NA UWADZE, ŻE:   

 [Uchwała ZWZA] 

(1) w dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

podjęło uchwałę nr [……], 

stosownie do której przyjęto w Spółce: [Program Motywacyjny] 

system wynagradzania (program motywacyjny) adresowany do osób kluczowych 

dla działalności Spółki, uzyskujących od Spółki świadczenia lub inne należności 

z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), 

realizowany na warunkach określonych w: [Regulamin] 

przyjętym Uchwałą ZWZ „Regulaminie Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin 

Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie”,  

(kopia Regulaminu stanowi Załącznik (1) do Umowy Uczestnictwa), 
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 [Uchwała RN] 

(2) Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr [……] z dnia [……] – objęła Uczestnika Listą 

Uczestników, w związku z czym jest on uprawniony do udziału w Programie 

Motywacyjnym na warunkach w niej określonych (kopia Uchwały RN stanowi 

Załącznik (2) do Umowy Uczestnictwa). 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udziału Uczestnika w Programie 

Motywacyjnym, jak również związanych z tym jego obowiązków. 

1.2. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w Umowie Uczestnictwa – zastosowanie 

znajdują postanowienia Regulaminu, z uwzględnieniem Uchwały ZWZ oraz Uchwały 

RN. 

W szczególności: 

(a) wszelkie zwroty i sformułowania zdefiniowane w Regulaminie, a stosowane w 

Umowie Uczestnictwa – mają takie samo znaczenie jak nadane im w 

Regulaminie, chyba że coś innego wynika wprost z treści Umowy Uczestnictwa, 

(b) odwołania do Uczestnika lub Uczestników zawarte w Regulaminie – odnoszą się 

odpowiednio do osoby, która zawarła niniejszą Umowę Uczestnictwa w 

charakterze Uczestnika. 

1.3. Poprzez zawarcie Umowy Uczestnictwa, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Programie 

Motywacyjnym na zasadach szczegółowo określonych w Umowie Uczestnictwa, 

z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, Uchwały ZWZ oraz Uchwały RN, w tym z 

uwzględnieniem ewentualnych ich zmian, dokonanych stosownie do §§ 8.5 – 8.9  

Regulaminu. 

1.4. Podpisanie niniejszej Umowy Uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

Uczestnika zgody na treść Regulaminu. 

1.5. Uczestnik uczestniczy w Programie Motywacyjnym od dnia zawarcia Umowy 

Uczestnictwa. 

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO UCZESTNIKA 

2.1. Uczestnik jest objęty Programem Motywacyjnym, jako osoba spełniająca kryterium 

określone w […§ 1.4(a) / § 1.4(b)(ii) / § 1.4(b)(ii)…] Regulaminu, w związku z faktem, iż 

[…pełni funkcję członka Zarządu Spółki /  

pełni funkcję Rady Nadzorczej Spółki (a Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na jego 

objęcie Programem Motywacyjnym uchwałą nr [……] z dnia [……] / 

pełni funkcję w organach Spółki Zależnej, jako członek […opis organu…] spółki pod 

firmą […firma Spółki Zależnej…] /  

pozostaje w Stosunku Służbowym ze Spółką / Spółką Zależną, tj. jest stroną […opis 

tytułu prawnego, kreującego Stosunek Służbowy…]. 
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2.2. Stosownie do Regulaminu oraz Uchwały RN: 

(a) Maksymalna Liczba Warrantów do objęcia których Uczestnik jest uprawniony 

– wynosi [……] sztuk, 

(b) Uczestnik uprawniony jest do objęcia Warrantów, w liczbie wskazanej w § 4.3 

Regulaminu, przypadającej za […Rok Obliczeniowy 1, Rok Obliczeniowy 2, Rok 

Obliczeniowy 3, Rok Obliczeniowy 4 oraz Rok Obliczeniowy 5…] – z 

zastrzeżeniem ust. 2.2(c), 

(c) prawo Uczestnika do objęcia Warrantów – uzależnione jest od: 

(i) osiągnięcia Celów (§ 4.1(d) Regulaminu), 

(ii) […ziszczenia się następujących wymagań i warunków: [……] (§ 2.3 / § 2.4 

Regulaminu)…], 

(iii) spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 2.1 (tj. pozostawania w 

określonej we wskazanym ustępie relacji ze Spółką lub Spółką Zależną) 

– z uwzględnianiem § 4.2 Regulaminu – przez cały dany Rok 

Obliczeniowy (lub jego część – począwszy od dnia zawarcia Umowy 

Uczestnictwa) (§ 4.1 Regulaminu), 

(iv) dokonania czynności przewidzianych w § 5 Regulaminu, jak też w 

szczególności nie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5.2 

Regulaminu. 

2.3. Tryb ustalania Celów, jak też sposób weryfikacji ich osiągnięcia, a także ustalania liczby 

Warrantów, które mogą zostać objęte przez Uczestnika za dany Rok Obliczeniowy, o 

którym mowa w ust. 2.2(b) – określony jest w § 3 i w § 4 Regulaminu. 

2.4. Tryb obejmowania Warrantów – określony jest w § 5 Regulaminu, przewidującym 

m.in., że: 

(a) Warranty emitowane są nieodpłatnie, 

(b) w przypadku objęcia Warrantu, Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do 

objęcia Akcji w ramach Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w 

sposób i na zasadach określonych w Regulaminie (jeden Warrant daje prawo do 

objęcia jednej Akcji) – wykonanie przez Uczestnika praw z Warrantu może 

polegać wyłącznie na realizacji prawa objęcia Akcji, 

z Warrantami nie są związane inne prawa korporacyjne lub majątkowe w 

Spółce, takie jak na przykład prawo głosu czy prawo do dywidendy, 

(c) przyjęcie Oferty Objęcia Warrantów w części i w związku z tym nabycie 

mniejszej liczby Warrantów niż ich liczba wskazana w Ofercie Objęcia 

Warrantów, traktowane będzie jako zrzeczenie się przez Uczestnika prawa do 

nabycia pozostałych Warrantów, skutkujące wygaśnięciem uprawnienia do ich 

objęcia przez Uczestnika, 

(d) uprawnienie Uczestnika do objęcia Warrantów wygasa w przypadkach 

wskazanych w § 5.2 Regulaminu,  

(e) Warranty są emitowane z następującym ograniczeniem ich zbywalności: 
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(i) Warranty są zbywalne wyłącznie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, 

(ii) Warranty podlegają dziedziczeniu. 

2.5. Obejmowanie Akcji w wykonaniu praw z posiadanych przez Uczestnika Warrantów, 

następować będzie w trybie wskazanym w § 6 Regulaminu, przewidującym m.in., że: 

(a) jeden Warrant daje prawo do objęcia jednej Akcji, 

(b) cena emisyjna Akcji, oznaczona zostanie stosownie do § 1.3(c) Regulaminu – 

przy czym stosownie do tej regulacji, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia [……] – 

ustaliła jej wysokość na kwotę [……] PLN za jedną Akcję, 

(c) jednocześnie ze złożeniem Oświadczenia o Objęciu Akcji, Uczestnik 

zobowiązany jest w szczególności:  

(i) upoważnić Spółkę do podjęcia wszelkich działań w celu umorzenia 

Warrantów (o ile będzie to konieczne), jak również   

(ii) upoważnić Spółkę do podjęcia wszelkich działań i obowiązków 

związanych z dematerializacją Akcji, o której mowa w przepisach KSH, 

jak również 

(iii) przedstawić potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty ceny emisyjnej za 

wszystkie obejmowane Akcje – na rachunek bankowy Spółki, 

(d) bezskuteczne jest złożenie Oświadczenia o Objęciu Akcji bez potwierdzenia 

dokonania pełnej wpłaty ceny emisyjnej za wszystkie obejmowane Akcje,  

(e) Uczestnik posiadający Warrant może objąć Akcję w wykonaniu praw z 

Warrantu: 

(i) nie później, niż w terminie 35 dni od dnia wydania Warrantu (dokonania 

stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika), 

oraz jednocześnie 

(ii) nie później, niż do dnia wskazanego w § 1.3(d) Regulaminu – tj. do dnia 

31 grudnia 2027 r. 

(f) brak złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji w terminie określonym w ust. 2.5(e) 

oznacza zrzeczenie się wszelkich praw do objęcia odpowiedniej liczby Akcji w 

ramach Programu Motywacyjnego, jak też skutkuje wygaśnięciem Warrantów, 

z których w ww. terminie nie wykonano prawa do objęcia Akcji. 

§ 3. ZAKAZ ZBYWANIA WARRANTÓW I AKCJI 

3.1. Uczestnik zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności 

rozporządzających w odniesieniu do Warrantów (z wyjątkiem rozporządzeń na 

wypadek śmierci) – innych, niż określone w § 2.4(e) Umowy Uczestnictwa. 

3.2. W przypadku objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, Uczestnik zobowiązuje się 

do ich niezbywania w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich objęcia (termin ten 
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liczony jest osobno dla wszystkich Akcji objętych przez Uczestnika, za każdy 

poszczególny Rok Obliczeniowy. 

3.3. W celu zabezpieczenia realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 3.2: 

(a) jednocześnie ze złożeniem Oświadczenia o Objęciu Akcji – Uczestnik 

zobowiązany będzie złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek 

papierów wartościowych Uczestnika, na którym mają zostać zapisane Akcje 

objęte przedmiotem Oświadczenia o Objęciu Akcji – dyspozycję wydania 

świadectwa depozytowego, obejmującego wyłącznie obejmowane Akcje 

(dokonanie zapisu ww. Akcji stanowić może warunek wydania świadectwa 

depozytowego) – skutkującego blokadą ww. Akcji na rachunku papierów 

wartościowych Uczestnika, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy o Obrocie – z 

terminem ważności przypadającym 12 miesięcy od dnia złożenia Oświadczenia 

o Objęciu Akcji, 

(b) Uczestnik upoważni Spółkę do odbioru świadectwa, o którym mowa w ust. 

3.3(a), a w przypadku gdyby sam je odebrał – przekaże je Spółce niezwłocznie 

(tj. nie później, niż w terminie 7 dni od dnia odebrania, przy czym w żadnym 

przypadku nie później, niż w terminie 21 dni od dnia zapisania ww. Akcji na 

rachunku papierów wartościowych). 

§ 4. OBOWIĄZYWANIE UMOWY UCZESTNICTWA 

4.1. Umowa Uczestnictwa zostaje zawarta na czas realizacji Programu Motywacyjnego, przy 

czym z zastrzeżeniem ust. 4.2, wygasa w każdym, z następujących przypadków: 

(a) złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie 

Motywacyjnym,  

(b) wypowiedzenia Umowy Uczestnictwa stosownie do § 5.2 Regulaminu, 

(c) wykonania przez Uczestnika wynikających z Umowy Uczestnictwa i Regulaminu 

uprawnień do objęcia Warrantów, względnie ich wygaśnięcia. 

4.2. Wygaśnięcie Umowy Uczestnictwa, nie wpływa na ważność i skuteczność zobowiązań 

Uczestnika, o których mowa w § 3 Umowy Uczestnictwa, które obowiązują do czasu ich 

wykonania w całości. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. We wszelkich sprawach związanych z zawarciem, obowiązywaniem i wykonywaniem 

niniejszej Umowy Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem 

właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny, 

miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Spółki.  

 [Powiadomienia] 

5.2. Oświadczenia, powiadomienia oraz inna korespondencja związana z Umową 

Uczestnictwa, winna być kierowana na adresy Stron wskazane na wstępie Umowy 

Uczestnictwa, jak też zostać: 
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(a) doręczona osobiście (tj. za pokwitowaniem odbioru przez osobę umocowaną), 

albo 

(b) przesłana przesyłką pocztową rejestrowaną (za potwierdzeniem odbioru). 

W przypadku wskazanym w § 5.2(a) – za moment doręczenia uważa się moment 

pokwitowania odbioru, względnie dokonania odmowy jej odbioru. 

W przypadku wskazanym w § 5.2(b) – za moment doręczenia uważa się 7 (siódmy) 

dzień od dnia nadania przesyłki, chyba że zostanie potwierdzone, iż faktyczny odbiór 

nastąpił wcześniej (przed upływem 7 dni), albo później. W przypadku zwrotu 

prawidłowo zaadresowanej przesyłki pocztowej rejestrowanej do nadawcy – za moment 

doręczenia w każdym przypadku uważa się 7 (siódmy) dzień od dnia nadania przesyłki. 

5.3. W przypadku zmiany adresu, Strona winna zawiadomić o tym drugą Stronę na piśmie, 

pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni 

prawidłowo wskazany przez tę Stronę adres. 

5.4. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd Spółki powiadomi Uczestnika o zmianie 

– na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez 

Uczestnika, następujący adres e-mail: [……]. W takim przypadku Strony zobowiązane 

są do zawarcia aneksu do Umowy Uczestnictwa, który uwzględniał będzie zmiany 

postanowień Umowy Uczestnictwa związane ze zmianą Regulaminu (co nie wpływa na 

skuteczność oraz związanie Stron postanowieniami zmienionego Regulaminu). 

5.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Uczestnictwa wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności (co nie dotyczy jednak zmian wynikających z dokonania 

zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 5.4. 

5.6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

  [Podpisy Spółki] 

 

[……] – [……]:  

 

 [Podpis Uczestnika] 

 

[……] – osobiście: 

 


