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ZAŁĄCZNIK 5.1(A) 

DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.  

z siedzibą w Lublinie 

 

 

 

 

WZÓR OFERTY 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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OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW [Oferta] 

z dnia [……] r., 

kierowana przez: [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: 

[……] – [……] 

 

do: [Uczestnik] 

(2) […PANIĄ / PANEM …] 

[…zamieszkałą /zamieszkałym w [……]  

adres: [……], [……]-[……] [……] 

numer PESEL: [……] 

 

Działając 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), 

w związku z: 

(1) objęciem Uczestnika Programem Motywacyjnym i zawarciem z nim w dniu [……] 

Umowy Uczestnictwa, 

(2) pozytywnym zweryfikowaniem przez Radę Nadzorczą realizacji Celu określonego 

stosownie do § 3.1 Regulaminu dla Roku Obliczeniowego […1 / 2 / 3 / 4 / 5…], 

(3) […pozytywnym zweryfikowaniem spełnienia dodatkowych wymagań i warunków 

określonych dla Uczestnika w Umowie Uczestnictwa stosownie do § 2.3 / § 2.4 

Regulaminu – w odniesieniu do Roku Obliczeniowego wskazanego w pkt. (2),…], 
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(4) określeniem przez Radę Nadzorczą – stosownie do § 4.3 Regulaminu – liczby 

Warrantów, do objęcia których Uczestnik jest uprawniony za Rok Obliczeniowy 

wskazany w pkt. (2), 

niniejszym stwierdzamy, iż stosownie do § 4 Regulaminu:  [Warranty do Objęcia] 

Uczestnik jest uprawniony do objęcia za wskazany w pkt. (2) Rok 

Obliczeniowy – łącznie [……] Warrantów. 

 

W związku z powyższym, Spółka niniejszym kieruje do Uczestnika 

niniejszą Ofertę, której przedmiotem jest objęcie przez niego Warrantów 

do Objęcia, bezpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie, w drodze 

zawarcia Umowy Objęcia Warrantów.  

 

Zwracamy uwagę, iż:  

 stosownie do § 5.1(b) Regulaminu, przyjęcie niniejszej Oferty (w całości lub w 

części) winno nastąpić – poprzez zawarcie Umowy Objęcia Warrantów – w terminie 

7 dni od dnia złożenia niniejszej Oferty, tj. najpóźniej w dniu [……], 

 w przypadkach wskazanych w § 5.2 Regulaminu – niezrealizowane wcześniej 

uprawnienia Uczestnika do objęcia wszystkich Warrantów wygasną (traci on prawo 

do ich objęcia), a ponadto Spółka uprawniona będzie do wypowiedzenia Umowy 

Uczestnictwa. 

 

  [Podpisy Spółki] 

 

[……] – [……]:  

 


