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ZAŁĄCZNIK 5.1(B) 

DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.  

z siedzibą w Lublinie 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY OBJĘCIA WARRANTÓW 

 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 OBJĘCIA WARRANTÓW  [Umowa] 

 

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:   

(1) stosownie do:  

 [Regulamin] 

REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO BIOMED-LUBLIN 

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  

przyjętego uchwałą nr [……] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

(wszystkie zwroty pisane z dużej litery, a zdefiniowane w Regulaminie – mają takie 

samo znaczenie jak im tam nadane), 

 [Oferta] 

w dniu [……] Spółka skierowała do Uczestnika Ofertę Objęcia Warrantów – za Rok 

Obliczeniowy […1 / 2 / 3 / 4 / 5…], stosownie do której Uczestnik jest uprawniony do 

objęcia Warrantów (tj. warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe 

imienne serii A, emitowanych na podstawie ww. uchwały nr [……] Zwyczajnego 
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Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r., 

uprawniających posiadacza do objęcia akcji Spółki na okaziciela serii T, emitowanych 

w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki). 

(2) Uczestnik postanowił przyjąć Ofertę w […całości / części…]. 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. Spółka potwierdza złożoną Uczestnikowi Ofertę Objęcia Warrantów, w ramach której 

zaoferował Uczestnikowi objęcie [……] (słownie: [……]) Warrantów (tj. warrantów 

subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, emitowanych na 

podstawie uchwały nr [……] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

z dnia 29 czerwca 2022 r., uprawniających posiadacza do objęcia akcji na okaziciela 

serii T). 

1.2. Uczestnik przyjmuję Ofertę Objęcia Warrantów, o której mowa w ust. 1.1 – w […całości 

/ części…], i oświadcza, że obejmuje  [……] ([……]) Warranty. 

1.3. Warranty emitowane są nieodpłatnie. 

1.4. Strony niniejszym potwierdzają, że niniejszym doszło między nimi do zawarcia umowy  

o objęciu Warrantów w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 

KSH. 

1.5. Uczestnik niniejszym upoważnia Spółkę do podjęcia wszelkich działań związanych z 

ujawnieniem Warrantów w depozycie papierów wartościowych – stosownie do art. 328 

§ 2 i art. 328(11) KSH, w związku z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, jak też wskazuje, iż: 

(a) posiada rachunek papierów wartościowych, prowadzony przez [……], o numerze 

[……], 

(b) wydanie mu Warrantów winno nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich 

zapisów na ww. rachunku papierów wartościowych. 

§ 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym 

do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny, miejscowo właściwy 

ze względu na siedzibę Spółki.  

2.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach – 1 (jednym) dla 

Uczestnika oraz 2 (dwóch) dla Spółki. 
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  [Podpisy Spółki] 

 

[……] – [……]:  

 

 [Podpis Uczestnika] 

 

[……] – osobiście: 

 


