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ZAŁĄCZNIK 6.3 

DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.  

z siedzibą w Lublinie 

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI 

 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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OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI SERII T [Oświadczenie] 

emitowanych przez: 

 [Spółka] 

„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 

 

w wykonaniu praw z: [Warranty] 

warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, 

wyemitowanych na podstawie uchwały nr [……] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r.,  

uprawniających do objęcia: [Akcje] 

akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, emitowanych stosownie do ww. uchwały, w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki 

składane przez: [Uczestnik] 

imię i nazwisko: [……] 

adres zamieszkania: [……] 

adres do korespondencji: [……] 

telefon kontaktowy: [……] 

numer PESEL: [……] 

seria i numer dowodu osobistego (rezydent): [……] 

numer paszportu (nierezydent): [……] 

 

1. DANE SZCZEGÓŁOWE 

liczba realizowanych Warrantów: [……] ([……]) Warrantów  

liczba obejmowanych Akcji: [……] 

cena emisyjna Akcji: [……] zł ([……]) każda Akcja 

kwota wpłaty na wszystkie obejmowane Akcje: [……] ([……] złotych) 

adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na 

Akcje: [……] 

forma wpłaty na akcje: przelew na rachunek bankowy Spółki o numerze [……], 

prowadzony przez [……] 
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forma zwrotu wpłaty w razie niedojścia emisji do skutku:  

  [  ] przelew na rachunek bankowy o numerze [……], prowadzony przez [……] 

  [  ] inne: [……] 

2. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

Ja, niżej […podpisana / podpisany…], niniejszym oświadczam, iż: 

(a) […zapoznałam/em…] się z treścią  

 [Uchwała] 

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer [……] z dnia 29 

czerwca 2022 r. „w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w 

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz 

wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji 

warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu 

Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A 

oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) 

ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.”, 

oraz akceptuję warunki objęcia Akcji określone w Uchwale, jak również 

(b) […zapoznałam/em…] się oraz wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki, jak 

również 

(c) upoważniam Spółkę do podjęcia wszelkich działań w celu umorzenia 

przysługujących mi warrantów subskrypcyjnych, jak również 

(d) upoważniam Spółkę do podjęcia wszelkich działań związanych z 

dematerializacją Akcji, o której mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych 

oraz przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), 

jak również 

(e) posiadam rachunek papierów wartościowych, prowadzony przez [……], o 

numerze [……], a wydanie mi Akcji winno nastąpić poprzez dokonanie 

odpowiednich zapisów na tym rachunku, 

(f) wraz ze złożeniem przedmiotowego Oświadczenia przedstawiam potwierdzenie 

dokonania pełnej wpłaty na wszystkie obejmowane Akcje, na ww. rachunek 

bankowy Spółki, jak również 

(g) potwierdzam przyjęcie na siebie i wykonywanie zobowiązania do niezbywania 

Akcji w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego Oświadczenia, o którym 

mowa w § 2.3(d) „Regulaminu Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin 

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



WZÓR OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI 

  strona 4 z 4 

Uchwałą, jak też zobowiązań przewidzianych w § 3 „Umowy Uczestnictwa” 

zawartej przeze mnie ze Spółką w dniu [……] (stosownie do ww. Regulaminu), 

(h) potwierdzam dobrowolne przekazanie przeze mnie danych osobowych oraz fakt 

poinformowania mnie o tym, że: 

(i) administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych jest Spółka, 

(ii) posiadał pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, 

(iii) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia rejestru posiadaczy warrantów oraz 

rejestru akcjonariuszy. 

 

 [Podpis Uczestnika] 

 

[……]– osobiście: 

 

 [Podpis za Spółkę] 

 

[……] – [……]:  


