FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 grudnia 2018 ROKU
1.

2.

3.
4.

5.
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Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w
celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „BIOMEDLUBLIN” WSiSz S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 6 grudnia 2018 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji
Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności
instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu
głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest
wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”,
„przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik
uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów
uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości
co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu
postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZ:
______________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
_______________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
_______________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)
_______________________________________________________________________
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)
PEŁNOMOCNIK:
_______________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
_______________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
_______________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 grudnia 2018 ROKU O GODZ. 11:00

Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
__________________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



za

 przeciw

 wstrzymujące
się

 według uznania
pełnomocnika

 zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

_____________

____________

____________

____________

 inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Emisja obligacji zamiennych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z
wyłączeniem prawa poboru i zmiana Statutu Spółki.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru i zmiana Statutu Spółki.
7. Zmiany w radzie nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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 wstrzymujące
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 według uznania
pełnomocnika

 zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

_____________

____________

____________

____________

 inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r.
poz. 483, dalej jako: „Ustawa o obligacjach”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia, co następuje:

§1
Emisja obligacji zamiennych

1. Spółka wyemituje obligacji zamiennych serii C (dalej jako: „Obligacje”),
uprawniających do objęcia nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej
niż 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela serii
Q, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej jako: „Akcje”).
2. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki
w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji (dalej jako: „Warunki Emisji”).
3. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 20 grudnia 2018 roku.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja objęcia Obligacji zostanie
skierowana do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie
oznaczonych adresatów.
6. Objęcie Obligacji w ramach emisji, o której mowa w poprzednich ustępach, nastąpi w
drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z
uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („Uprawnieni Inwestorzy”).
7. Uprawnionym Inwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki, którzy byli obecni na niniejszym
Walnym Zgromadzeniu Spółki i posiadają co najmniej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji
Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa”) będzie przysługiwać prawo
pierwszeństwa objęcia Obligacji w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki, z
których Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa jest uprawniony do głosownia
na niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki, które zostały

zarejestrowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mogą
głosować.

8. W przypadku, gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą
w całości lub w części zaoferowanych im Obligacji, zgodnie z ust. 7 powyżej, Zarząd
Spółki może zaoferować nieobjęte Obligacje również innym Uprawnionym
Inwestorom, ale w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem
Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych
Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Obligacje, nie może być większa niż 149
(słownie: sto czterdzieści dziewięć).
9. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
10. Zawarcie umów objęcia Obligacji nastąpi:
1) z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym w
ust. 7 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia (włącznie);
2) z Uprawnionymi Inwestorami, w tym z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem
Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 8 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 20
grudnia 2018 roku (włącznie).

11. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
a) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q albo
b) żądania wykupu Obligacji.
12. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q emitowane
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, w
zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
1) liczba akcji serii Q przyznawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa
zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne
odsetki oraz ceny emisyjnej akcji serii Q wydawanych w zamian za Obligacje,
2) terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii Q zostaną określone przez
Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji,
3) Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w
sposób określony w art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§2
Upoważnienie Zarządu
1. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do:
1) podjęcia, przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, uchwały określającej Warunki Emisji
Obligacji, w tym w szczególności:
a) dzień emisji Obligacji,

b) liczbę emitowanych Obligacji,
c) wartość nominalną jednej Obligacji,
d) cenę emisyjną Obligacji, z tym że cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej
Obligacji,
e) próg emisji Obligacji,
f)

termin przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,

g) termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę („Dzień Wykupu”),
h) terminy i zasady wypłaty świadczeń z Obligacji,
i)

ewentualne zabezpieczenia Obligacji,

j)

ewentualne oprocentowanie Obligacji, a w przypadku podjęcia decyzji o oprocentowaniu
Obligacji również określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz
terminów wypłaty odsetek,

k) ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji oraz świadczenia pieniężne
związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia,
l)

sposób wydania dokumentów Obligacji, chyba że Warunki Emisji będą przewidywać, że
Obligacje nie będą mieć formy dokumentu,

m) zasady dotyczące zbywalności Obligacji,
n) wszystkie pozostałe warunki nie określone w niniejszej uchwale;
2) określenia ostatecznej liczby akcji serii Q;
3) dokonywania przydziału Obligacji;
4) w przypadku, gdy Obligacje nie będą miały formy dokumentu - zawarcia umowy o prowadzenie
ewidencji, o której mowa w art. 8 Ustawy o obligacjach z instytucją uprawnioną do prowadzenia
ewidencji;
5) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje;
6) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w przypadku wykonania przez
obligatariuszy Prawa Zamiany;
7) odstąpienia od emisji Obligacji, jeżeli Zarząd Spółki uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną
osiągnięte cele takiej emisji;
8) dokonywania wszelkich innych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały.
2. Określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Jeżeli dojdzie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje albo emisja akcji, o której mowa w
uchwale nr 4/2018 albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji, to liczba
oferowanych akcji serii Q i R nie może być większa niż 11.000.000.
4. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii Q
wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji

zamiennych, przy czym Zarząd, na zasadach określonych w Warunkach Emisji, może przydzielić
obligacje w liczbie mniejszej niż określona powyżej albo odstąpić od emisji.

§3
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się kapitał
zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż
1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000
(słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych
na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q następuje z chwilą wykonania
przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii Q na warunkach
określonych w niniejszej uchwale oraz w Warunkach Emisji Obligacji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii Q.
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie oznaczonym w Warunkach
Emisji Obligacji, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji są posiadacze Obligacji.
6. Akcje będą obejmowane w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
7. Akcje serii Q będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania Obligatariuszom, zgodnie z
poniższymi postanowieniami:
1) w przypadku, gdy akcje serii Q zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy, akcje te
uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego roku
obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
2) w przypadku, gdy akcje serii Q zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w
dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji
serii Q na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o zamianie ich na akcje serii Q.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do
realizacji niniejszej uchwały.

§4
Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków
na podjęcie nowych inwestycji i dalszy rozwój, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia
przez Spółkę Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki i koniecznością warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do zatwierdzenie prospektu emisyjnego, dopuszczenia i wprowadzenia
Akcji do obrotu giełdowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia
Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację
Akcji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§6
Pozbawienie prawa poboru
1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru
w stosunku do Obligacji, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art.
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została przedstawiona na piśmie Walnemu Zgromadzeniu
przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji.

§7
Zmiana statutu
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonanym na
podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dodać § 9c Statutu Spółki
w następującym brzmieniu:
„§ 9c
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy
złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez
obligatariuszy obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały
nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2018 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału
zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być
wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej,
nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w
liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 11.000.000 (słownie:
jedenaście milionów).”

§8
Tekst jednolity statutu
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§9
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem
zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.
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Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1
Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy
złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż
11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii R”).
2. Z Akcjami Serii R nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Emisja Akcji Serii R zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu
art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych
podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
4. Objęcie akcji Serii R w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających
nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych
adresatów, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („Uprawnieni
Inwestorzy”).
5. Uprawnionym Inwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki, którzy byli obecni na
niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i posiadają co najmniej 500.000 (słownie:
pięćset tysięcy) akcji Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa”)
będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii R w liczbie

odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki, z których Uprawniony Inwestor Objęty
Prawem Pierwszeństwa jest uprawniony do głosowania na niniejszym Walnym
Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki, które zostały zarejestrowane na
niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mogą głosować.
6. W przypadku, gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą
w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii R, zgodnie z ust. 5 powyżej, Zarząd
Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii R również innym Uprawnionym
Inwestorom, ale w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem
Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych
Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii R, nie może być większa niż 149
(słownie: sto czterdzieści dziewięć).
7. Wszystkie Akcje Serii R zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
8. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii R, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, w ramach subskrypcji prywatnej:
1) z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym w
ust. 5 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia (włącznie);
2) z Uprawnionymi Inwestorami, w tym z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem
Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 6 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 20
grudnia 2018 roku (włącznie).

9. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, tj.
począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w
niniejszej uchwale oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej,
w tym w szczególności do:
a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy
czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota
maksymalna określone w 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii R,
c) określenia podmiotów upoważnionych do objęcia akcji serii R, a następnie złożenia
propozycji objęcia akcji serii R przez upoważnione podmioty w ramach subskrypcji
prywatnej,
d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R na poziomie odpowiadającym sytuacji na rynku
kapitałowym dla zapewnienia możliwe największych wpływów z emisji, przy uwzględnieniu
sytuacji Spółki oraz konieczności zabezpieczenia pomyślnego przeprowadzenia emisji,
e) złożenia ofert objęcia Akcji Serii R, o których mowa w ust. 4-6 niniejszego paragrafu.
11. Jeżeli dojdzie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje, o której mowa w uchwale nr
3/2018, albo emisja akcji albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji, to ostateczna

liczba akcji serii Q i R nie może być większa niż 11.000.000.
12. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej Akcji Serii R
wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§2
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru Akcji Serii R.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na
podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie
Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii R.

§3
Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu
giełdowego

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wystąpieniem
do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego, a także dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii R do
obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie
określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w
art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr
183, poz. 1538 ze zm.).

§4
Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej
uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 226 041 zł (słownie: sześć milionów dwieście
dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 62260410(sześćdziesiąt
dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji, o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście
milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach
od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście
milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603
(dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),
b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa)
akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481
(dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden)
do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset
czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o
numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy
sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
siedemset sześćdziesiąt pięć),
c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji
imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji
o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690
(dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od
5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543
(sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847
(milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć
milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235
(siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),
d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście
tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów
dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy)
akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845
(dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544
(sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388
(sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),
e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy
trzysta trzydzieści),
f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych
na

okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siedem milionów siedemset
dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).
g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach
od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na
okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),
j) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2
000 000 (dwa miliony),
k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jeden milion
osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),
ł) 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela
serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery
tysiące sześćset),
m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o
numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)”.

i otrzymuje następujące brzmienie:
„1. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 226 041 zł (słownie: sześć milionów dwieście
dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 62260410(sześćdziesiąt
dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji, o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:
a) 17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście
milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach
od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście
milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603
(dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),
b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa)
akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481
(dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden)

do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset
czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o
numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy
sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
siedemset sześćdziesiąt pięć),
c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji
imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji
o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690
(dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od
5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543
(sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847
(milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć
milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235
(siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),
d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście
tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów
dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy)
akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845
(dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544
(sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388
(sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),
e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy
trzysta trzydzieści),
f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych
na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siedem milionów siedemset
dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).
g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach
od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na
okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),
j) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2
000 000 (dwa miliony),

k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jeden milion
osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),
ł) 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela
serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery
tysiące sześćset),
m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o
numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)
n) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000 (słownie:
jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R.”

§5
Tekst jednolity statutu
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem
zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.
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 inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki,
niniejszym postanawia zatwierdzić powołanie pana Tomasza Jasnego w drodze kooptacji na
Członka Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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