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Uchwała nr [___]/2011 

Rady Nadzorczej Integer.pl Spółka Akcyjna 

z dnia [___] r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. 

 

Rada Nadzorcza Integer.pl S.A. wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia Integer.pl S.A. nr [___] z 
dnia w sprawie [___] a także uchwałę Walnego Zgromadzenia Integer.pl S.A. nr [___] z dnia w 
sprawie [___] oraz mając na uwadze [___] przyjmuje niniejszym Regulamin Programu 
Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. o treści jak w Załączniku 
1 do niniejszej uchwały. 

 

__________________________ 

Anna Izydorek - Brzoska 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

� Głos „za” 

� Głos „przeciw” 

� Głos „wstrzymujący się” 

 

___________________________ 

Rafał Abratański 

Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 

� Głos „za” 

� Głos „przeciw” 

� Głos „wstrzymujący się” 

 

___________________________ 

Krzysztof Setkowicz 

Sekretarz  Rady Nadzorczej 

� Głos „za” 

� Głos „przeciw” 

� Głos „wstrzymujący się” 

 

   

___________________________ 

Artur Olszewski 

Członek  Rady Nadzorczej 

                       � Głos „za” 

                      � Głos „przeciw” 

� Głos „wstrzymujący się” 

___________________________ 

Zbigniew Popielski 

Członek Rady Nadzorczej 

                            � Głos „za” 

                            � Głos „przeciw” 

            � Głos „wstrzymujący się” 
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§ 1. Przeznaczenie Programu Motywacyjnego 

1.1 Program skierowany jest do kluczowych pracowników Spółki jak również Zarządów i 
kluczowych pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. 

1.2 Programem nie są objęci członkowie Zarządu Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej Integer.pl S.A., którzy posiadają akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

1.3 Program ma na celu dostosowanie interesów osób objętych Programem Motywacyjnym do 
interesów akcjonariuszy Spółki 

§ 2. Definicje 

2.1 W niniejszym Programie, poszczególnym terminom nadano następujące znaczenie: 

(1) Akcje Serii F – nie więcej niż 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji Spółki na 
okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, wyemitowanych w ramach 
Warunkowego Podwyższenia; 

(2) Dokument Objęcia Akcji - oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia Akcji Serii F 
wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego oraz o objęciu Akcji Serii F, składane na 
przygotowanym przez Spółkę formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 7 do 
niniejszego Regulaminu; 

(3) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(4) Grupa Kapitałowa INTEGER.pl S.A. – oznacza Spółkę oraz wszystkie podmioty, w 
stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 ust. 4 k.s.h.; 

(5) Informacja Poufna - informacja poufna w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.) 

(6) k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, 
z poźn. zm.); 

(7) k.s.h. – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z dnia 8 listopada 2000 r.) 

(8) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie; 

(9) KNF - Komisja Nadzoru Finansowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r., nr 157 poz. 1119, z 
późn. zm.); 

(10) Oferta - oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych skierowana do Osoby 
Uprawnionej w liczbie i na warunkach określonych w Uchwale o Skierowaniu Oferty; 
wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Integralną częścią 
Oferty jest Regulamin. 

(11) Osoba Uprawniona – osoba pozostająca w Stosunku Służbowym i wskazana w 
Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu, bądź w odrębnej uchwale Rady 
Nadzorczej i uprawniona do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, będąca; 
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(a) członkiem organów zarządzających Spółki (z zastrzeżeniem § 1.2 powyżej) 
lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A., 

(b) pracownikiem Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej 
Integer.pl S.A. 

(c) podmiotem współpracującym ze Spółką lub podmiotem wchodzącym w skład 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

(12) Posiadacz Warrantu - osoba uprawniona z Warrantu Subskrypcyjnego; 

(13) Prawo do Objęcia Akcji - uprawnienie do objęcia Akcji Serii F Spółki wynikające z 
Warrantu Subskrypcyjnego; 

(14) Program, Program Motywacyjny – oznacza niniejszy Program Motywacyjny w Spółce;  

(15) Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą Spółki; 

(16) Regulamin Programu Motywacyjnego – niniejszy Regulamin; 

(17) Spółka - INTEGER.pl S.A.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624, 
Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000276519, o 
kapitale zakładowym 5.937.745 zł, wpłaconym w całości, NIP 6782881784 REGON: 
356590980; 

(18) Stosunek Służbowy – relacja polegająca na świadczeniu pracy lub usług o podobnym 
charakterze na rzecz Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej 
Integer.pl S.A.; 

(19) Uchwała o Skierowaniu Oferty – oznacza uchwałę Zarządu lub - w odniesieniu do 
członków Zarządu,  zastrzeżeniem §  1.2  - Rady Nadzorczej,  zawierającą oznaczenie 
Osoby Uprawnionej, do której kierowana jest oferta oraz liczbę Warrantów 
Subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane do objęcia Osobie Uprawnionej w 
danym roku. Wzór Uchwały o Skierowaniu Oferty stanowi Załącznik Nr 3; 

(20) Warrant, Warrant Subskrypcyjny -  oznacza warrant subskrypcyjny w rozumieniu art. 
453 § 2 k.s.h, będący imiennym dokumentem, który zostanie wydany Osobom 
Uprawnionym, uprawniający do zapisu na akcje z wyłączeniem prawa poboru 
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Wzór Warrantu stanowi 
Załącznik Nr 4. 

(21) Warunek Konieczny - oznacza  warunek  lub  warunki,   określone  w 
postanowieniach Regulaminu Programu, uchwałach Zarządu lub - w odniesieniu do 
członków Zarządu,  z zastrzeżeniem §  1.2  -  uchwałach Rady Nadzorczej, których 
spełnienie przez Uczestnika musi nastąpić przed podjęciem Uchwały o Skierowaniu 
Oferty. 

(22) EBITDA - zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa 
niefinansowe.  

(23) Warunkowe Podwyższenie – podwyższenie kapitału Spółki zgodnie z uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału o 
kwotę nie większą niż 133.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy tysiące) w 
drodze emisji Akcji Serii F. 

(24) Zarząd - oznacza zarząd Spółki; 
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(25) Zobowiązanie Lock-up –  zobowiązanie do nie rozporządzania Akcjami Serii F 
objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez wskazany 
w dokumencie okres o treści zasadniczo zgodnej z Załącznikiem Nr 5. Zobowiązanie 
Lock-up może przewidywać dodatkowe zobowiązania Osoby Uprawnionej w 
stosunku do obejmowanych Akcji Serii F. 

§ 3. Ogólne warunki Programu Motywacyjnego 

3.1 Program Motywacyjny realizowany będzie począwszy od dnia wejścia w życie Regulaminu 
Programu Motywacyjnego. 

3.2 Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emitowanie na rzecz Osób Uprawnionych 
Warrantów Subskrypcyjnych, po spełnieniu Warunków Koniecznych określonych zgodnie z 
niniejszym Regulaminem Programu Motywacyjnego. 

3.3 Osoby Uprawnione będą mogły objąć przysługujące im Warranty Subskrypcyjne zgodnie z 
postanowieniami i warunkami Regulaminu Programu Motywacyjnego. 

3.4 Spółka wyemituje Warranty w trzech seriach A, B i C w kolejnych latach 2012 – 2014. 

3.5 Warranty serii A i B dzielić się będą na dwie transze oznaczone numerami 1 i 2 a Warranty 
serii C dzielić się będą na trzy transze oznaczone numerami 1, 2 i 3 przy czym: 

(1) liczba Warrantów w transzy odpowiednio A1, B1, C1  stanowić będzie 45 % ogólnej 
liczby Warrantów w danej serii; 

(2) liczba Warrantów w transzy odpowiednio A2, B2, C2  stanowić będzie 45 % ogólnej 
liczby Warrantów w danej serii; 

(3) liczba Warrantów w transzy C3 stanowić będzie 10 % ogólnej liczby Warrantów. 

3.6 Każdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii F po cenie 
emisyjnej wynoszącej 75% średniej arytmetycznej rynkowych kursów zamknięcia akcji Spółki 
na okaziciela notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 3 miesięcy przed ogłoszeniem skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, w 
każdym razie jednak nie mniej niż 90 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt).  

3.7 Średni kurs rynkowy akcji Spółki na okaziciela notowanych na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. liczony będzie jako 
iloraz sumy kursów zamknięcia na sesjach giełdowych, na których choć 1 akcja Spółki 
zmieniła właściciela, i liczby sesji, na których choć 1 akcja Spółki zmieniła właściciela. Zarząd 
Spółki dokonuje wyliczenia średniego kursu rynkowego akcji i przedstawia go Radzie 
Nadzorczej. 

§ 4. Osoba Uprawniona, Warunki Konieczne, Przyznawanie Warrantów Subskrypcyjnych 

4.1 Osoby Uprawnione nabywają prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych pod warunkiem, 
że w dniu podjęcia Uchwały o Skierowaniu Oferty pozostają ze Spółką w Stosunku 
Służbowym. 

4.2 Prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie można nabyć, jeżeli dana Osoba 
Uprawniona znajduje się w dniu podjęcia Uchwały o Skierowaniu Oferty w okresie 
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wypowiedzenia Stosunku Służbowego, z wyłączeniem sytuacji, w której po okresie 
wypowiedzenia Osoba Uprawniona będzie pozostawać w Stosunku Służbowym w innej 
spółce Grupy Kapitałowej Integer.pl (w tym w Spółce). 

4.3 Liczba Warrantów Subskrypcyjnych, która ma zostać wyemitowana na rzecz Osób 
Uprawnionych została wskazana w Załączniku Nr 2 lub, w wypadku pozostałych Osób 
Uprawnionych, zostanie ustalona w drodze odrębnej uchwały Rady Nadzorczej. Modyfikacji i 
ostatecznych ustaleń dotyczących liczby i składu Osób Uprawnionych, liczby Warrantów 
Subskrypcyjnych, które mają być wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych 
oraz Warunków Koniecznych dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki.  

4.4 Warunkami Koniecznymi nabycia praw do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są: 

(1) w odniesieniu do transz Warrantów oznaczonych A1, B1 i C1 osiągnięcie w 
poszczególnych latach obowiązywania Programu wartości skonsolidowanej EBITDA 
wynikającej ze zbadanego i zatwierdzonego skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za dany rok obrotowy odpowiednio: 

(a) za rok 2011 – wzrost o 60 % wartości skonsolidowanej EBITDA wynikającej ze 
zbadanego i zatwierdzonego skonsolidowanego rocznego sprawozdania 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za 2010 r. 

(b) za rok 2012  – wzrost o 40 % wartości skonsolidowanej EBITDA wynikającej ze 
zbadanego i zatwierdzonego skonsolidowanego rocznego sprawozdania 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za 2011 r. 

(c) za rok 2013  – wzrost o 40 % wartości skonsolidowanej EBITDA wynikającej ze 
zbadanego i zatwierdzonego skonsolidowanego rocznego sprawozdania 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za 2012 r. 

(2) w odniesieniu do transz Warrantów oznaczonych A2, B2 i C2: 

(a) spełnienie Warunków Koniecznych wskazanych w 4.4(1); oraz 

(b) spełnienie warunków wskazanych w indywidualnych umowach regulujących 
Stosunek Służbowy z Osobami Uprawnionymi; 

(3) w odniesieniu do Warrantów oznaczonych C3 - wzrost wartości skonsolidowanej 
EBITDA w danym roku obrotowym powyżej założonych w 4.4.(1) a-c wielkości.  

4.5 Rada Nadzorcza oferując objęcie Warrantów Subskrypcyjnych w drodze Uchwały o 
Skierowaniu Oferty członkom Zarządu będącymi Osobami Uprawnionymi, z zastrzeżeniem §  
1.2,   a Zarząd oferując objęcie Warrantów Subskrypcyjnych w drodze Uchwały o Skierowaniu 
Oferty pozostałym Osobom Uprawnionym uzależnia możliwość przyjęcia Oferty przez Osobę 
Uprawnioną będącą członkiem Zarządu, zaś Zarząd uzależnia możliwość przyjęcia Oferty 
przez pozostałe Osoby Uprawnione, od złożenia przez daną Osobę Uprawnioną 
Zobowiązania Lock-up. W braku uchwały przeciwnej okres Zobowiązania Lock –up wynosi 3 
lata od dnia objęcia akcji. 

4.6 Jeżeli w danym roku liczba wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych będzie niższa niż 
przewidziana w Załączniku Nr 2 to Warranty Subskrypcyjne w liczbie nie wyemitowanych 
Warrantów Subskrypcyjnych w danym roku będą mogły zostać zaoferowane odpowiednio 
przez Radę Nadzorczą i Zarząd Osobom Uprawnionym i wyemitowane w kolejnych latach 
proporcjonalnie do wartości wynikających z Załącznika Nr 2 lub w inny sposób (nie później 
jednak niż w 2014 roku). 
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4.7 Do ustalenia spełnienia kryterium opartego na EBITDA, a wynikającego z zatwierdzonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniku EBITDA wyłącza się ujęte w danym 
roku obowiązywania Programu koszty jego funkcjonowania. 

§ 5. Obejmowanie Warrantów Subskrypcyjnych 

5.1 Uchwała o Skierowaniu Oferty zostanie podjęta nie później niż dwa miesiące po 
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za dany rok obrotowy. 

5.2 Rada Nadzorcza złoży Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu, z zastrzeżeniem 
§  1.2, a Zarząd pozostałym Osobom Uprawnionym, w terminie jednego miesiąca od dnia 
podjęcia Uchwały o Skierowaniu Oferty Ofertę, której wzór stanowi Załącznik Nr 6. 

5.3 Osoby Uprawnione wykonują prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzez 
złożenie odpowiedniego oświadczenia na Ofercie oraz złożenia jednego egzemplarza Oferty 
w Spółce. 

5.4 Objęcie mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba zaoferowana w Ofercie 
oznacza zrzeczenie się przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia pozostałych 
zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych. Przepis § 4.6 stosuje się odpowiednio. 

5.5 Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wygasa w momencie jego wykonania. Prawo 
do objęcia Warrantu Subskrypcyjnego wygasa także jeżeli po złożeniu Oferty, a przed jej 
przyjęciem stwierdzono podjęcie przez Osobę Uprawnioną działań na szkodę Spółki lub 
spółki z Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. 

5.6 Rada Nadzorcza wyemituje i przydzieli Warranty Subskrypcyjne objęte przez Osoby 
Uprawnione i będące członkami Zarządu, z zastrzeżeniem §  1.2,  a Zarząd wyemituje i 
przydzieli Warranty Subskrypcyjne objęte przez pozostałe Osoby Uprawnione. 

5.7 Wykonanie prawa do objęcia Warrantu Subskrypcyjnego przez Osobę Uprawnioną jest 
zakazane w przypadku, gdy dana Osoba Uprawniona jest w okresie zamkniętym, o którym 
mowa w art 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 6. Warranty Subskrypcyjne 

6.1 Warranty Subskrypcyjne są emitowane w postaci dokumentu i zostaną wydane Osobom 
Uprawnionym. Wzór dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego stanowi Załącznik Nr 4 do 
Regulaminu Programu Motywacyjnego. 

6.2 Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie. 

6.3 Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 

6.4 Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii F. 

6.5 Każda Osoba Uprawniona będzie miała prawo do wyznaczenia podmiotu w pełni 
od niej zależnego na potrzeby objęcia Warrantów. 

6.6 Emisja Warrantów następuje 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 (tekst jedn. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 99 osób. Nie 
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można rozporządzać Warrantami poza kręgiem Osób Uprawnionych. Warranty podlegają 
dziedziczeniu. Spadkobiercy Posiadacza Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę do 
wykonywania Prawa do Objęcia Akcji. 

§ 7. Obejmowanie Akcji Serii F 

7.1 Prawo do Objęcia Akcji przypadające na Warrant Subskrypcyjny Posiadacz Warrantu 
wykonuje poprzez złożenie w Spółce Dokumentu Objęcia Akcji, w odpowiednim terminie 
przewidzianym dla każdej Osoby Uprawnionej w odpowiedniej Uchwale o Skierowaniu 
Oferty, jednak nie później niż w terminie przewidzianym w punkcie 4 niniejszego § 7. 

7.2 Jednocześnie ze złożeniem Dokumentu Objęcia Akcji należy złożyć w Spółce dokument 
odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych danej serii oraz potwierdzenie dokonania 
pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Serii F. Bezskuteczne jest złożenie Dokumentu Objęcia 
Akcji bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Serii F. 

7.3 Wraz z Dokumentem Objęcia Akcji Osoba Uprawniona składa Spółce Ofertę Odkupu Akcji w 
przypadku zaprzestania pozostawania przez Osobę Uprawnioną, w okresie obowiązywania 
Programu, w Stosunku Służbowym albo znalezienia się w okresie wypowiedzenia, z 
wyłączeniem sytuacji, w której po okresie wypowiedzenia Osoba Uprawniona będzie 
pozostawać w Stosunku Służbowym w innej spółce Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. (w tym 
w Spółce) za cenę stanowiącą równowartość ceny objęcia Akcji Serii F powiększonej o odsetki 
za okres od dnia objęcia Akcji Serii F do dnia odkupu obliczone według stopy lombardowej 
NBP z dnia odkupu. Wzór Oferty Odkupu Akcji stanowi Załącznik Nr 7. 

7.4 Prawa do Objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być 
wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do innego wcześniejszego dnia określonego w 
Uchwale o Skierowaniu Oferty. Uchwały o Skierowaniu Oferty mogą wskazywać dokładne 
terminy, od których można wykonać prawo do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów 
Subskrypcyjnych danej serii. 

7.5 Niewykonanie Prawa do Objęcia Akcji w terminie, o którym mowa w ust. 3, powoduje 
wygaśnięcie Prawa do Objęcia Akcji. Prawo do Objęcia Akcji wygasa w przypadku 
zaprzestania pozostawania przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym albo 
znalezienia się w okresie wypowiedzenia, z wyłączeniem sytuacji, w której po okresie 
wypowiedzenia Osoba Uprawniona będzie pozostawać w Stosunku Służbowym w innej 
spółce Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. (w tym w Spółce). 

7.6 Wykonywanie Praw do Objęcia Akcji przez Posiadacza Warrantu jest zakazane w przypadku, 
gdy dana Osoba Uprawniona jest osobą w okresie zamkniętym, o której mowa w art. 156 ust. 
1 pkt. 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

7.7 Osoba Uprawniona, która objęła Akcje Serii F i która jest osobą, o której mowa w art. 160 
Ustawy o obrocie, jest zobowiązana zawiadomić Spółkę oraz KNF o objęciu Akcji Serii F, w 
terminie 5 dni roboczych od wykonania Prawa do Objęcia Akcji, w przypadkach, o których 
mowa w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 8. Akcje Serii F. Wprowadzanie do obrotu giełdowego 

8.1 Akcje Serii F będą emitowane w formie zdematerializowanej. 
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8.2 Spółka będzie składać wniosek o wprowadzenie i dopuszczenie objętych Akcji Serii F do 
obrotu na GPW nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym. 

8.3 Wniosek o wprowadzenie objętych Akcji Serii F powinien obejmować wszystkie Akcje Serii F, 
które nie zostały objęte wcześniejszym wnioskiem o wprowadzenie, a które zostały objęte 
przez Posiadaczy Warrantów najpóźniej na dzień przed złożeniem wniosku. Rada Nadzorcza 
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu podejmuje uchwałę o konieczności złożenia 
dodatkowego wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu. Uchwałę wykonuje Zarząd. 

8.4 Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób; 

(1) jeżeli Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej 
w dniu ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku 
obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką 
uchwałę, to Akcje Serii F uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok 
obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio 
rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, 

(2) jeżeli Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu 
ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad 
przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką 
uchwałę, to Akcje Serii F uczestniczą w zysku począwszy od zysku za dany rok 
obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich zapisania 
na rachunku papierów wartościowych. 

8.5 Począwszy od miesiąca, w którym zapisano pierwszą Akcję Serii F na rachunku papierów 
wartościowych, Zarząd, w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, zgłasza 
do sądu rejestrowego wykaz Akcji Serii F objętych w danym miesiącu w celu uaktualnienia 
wpisu kapitału zakładowego. Do zgłoszenia Zarząd dołącza wykaz osób, które wykonały 
Prawo do Objęcia Akcji. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera imiona i 
nazwiska akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez 
każdego akcjonariusza wkładów. Jeżeli w danym miesiącu nie zapisano na rachunku 
papierów wartościowych Akcji Serii F, Zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy. 

§ 9. Postanowienia różne 

9.1 Rada Nadzorcza lub Zarząd informuje Osobę Uprawnioną o objęciu jej Programem 
Motywacyjnym oraz o przysługującej jej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych. 

9.2 Rada Nadzorcza lub Zarząd informuje Osobę Uprawnioną i Posiadacza Warrantu o zmianie 
postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. Informacja o zmianie postanowień 
Regulaminu Programu Motywacyjnego może zostać przekazana w postaci elektronicznej. 

9.3 Na wniosek Posiadacza Warrantu Spółka wydaje formularz Dokumentu Objęcia Akcji. 
Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku w 
postaci elektronicznej, formularz Dokumentu Objęcia Akcji wydaje się w postaci 
elektronicznej. 

9.4 W przypadku likwidacji Spółki wygasają prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz 
Prawa do Obejmowania Akcji, bez odszkodowania, 

9.5 W przypadku odmowy rejestracji Akcji Serii F, w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW, Akcje Serii F będą emitowane w formie materialnej. Akcje Serii F 
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w formie materialnej będą wydawane osobom, które je objęły, w terminie miesiąca od dnia 
odmowy rejestracji Akcji Serii F przez KDPW. 

9.6 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wszelkie 
zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem Motywacyjnym może być 
przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki na adres jej siedziby a w 
przypadku Osób Uprawnionych, Posiadaczy Warrantów oraz osób, które objęły Akcje Serii F - 
na ostatni znany Spółce adres ich zamieszkania lub w miejscu, w którym dana osoba 
wykonuje całość lub większość swoich obowiązków związanych ze Stosunkiem Służbowym. 

9.7 Regulamin Programu Motywacyjnego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego. 

9.8 Program Motywacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia Regulaminu Programu 
Motywacyjnego. Program Motywacyjny przestaje obowiązywać w dniu, w którym 
wyemitowana została, na podstawie Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, ostatnia Akcja Serii 
F. 

9.9 Wszelkie spory dotyczące wykładni Programu lub jakichkolwiek kwestii lub praw 
wynikających z Programu lub w związku z nim rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. 

9.10 W przypadku dokonania podziału (split akcji) lub połączenia akcji Spółki, niniejszy Program 
pozostaje ważny w zakresie akcji udostępnianych w zamian za akcje. 
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Kraków, dnia [___] roku 

 

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH  

 
spółki INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 130, 30-624, 
Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000276519, o kapitale zakładowym 5.937.745 zł, 
wpłaconym w całości, NIP 6782881784 REGON: 356590980 
 
skierowana do 
 
[Osoba Uprawniona] 
 

§ 10. Emisja Warrantów 

10.1 Zważywszy, że  

(1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INTEGER.pl Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 130, 30-624, Kraków zarejestrowanej w 
Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000276519 („Spółka”), uchwałą nr [__] z dnia [__] 
2011 roku, objętą protokołem sporządzonym przez notariusza [__] (Rep. A Nr /2011) 
podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę nie wyższą niż [_] poprzez emisję nie więcej niż [__] akcji na okaziciela 
serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, 

(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr [__] z dnia [__] 2011 roku, 
objętą protokołem sporządzonym przez notariusza [__] (Rep. A Nr /2011) podjęło 
uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w łącznej ilości 
[_] z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 

(3) Zarząd Spółki  uchwałą nr [__] z dnia [__], postanowił o skierowaniu do Pana/Pani 
oferty objęcia [_] warrantów subskrypcyjnych serii [__], uprawniających do objęcia 
[__] akcji serii F,  

10.2 INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym oferuje Panu/Pani [__] zam. w 
[__], legitymującemu się dowodem osobistym seria i nr [___], posiadającemu(ej) numer PESEL 
[__] do objęcia [__] warrantów subskrypcyjnych serii [__], uprawniających do objęcia [__] akcji 
na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, jednostkowej cenie 
emisyjnej [__] złotych i łącznej cenie emisyjnej [__] złotych.  

10.3 Objęcie ww. warrantów subskrypcyjnych, w następujący sposób: 

(1) objęcie warrantów subskrypcyjnych następuje nieodpłatnie, 

(2) każdy warrant subskrypcyjny upoważnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F, 

(3) objęcie warrantów subskrypcyjnych winno nastąpić w terminie do dnia [_], 
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(4) objęcie warrantów subskrypcyjnych zostaje dokonane poprzez złożenie zawartego 
poniżej oświadczenia o objęciu na dokumencie niniejszej oferty oraz złożenia 
egzemplarza oferty w siedzibie Spółki, 

(5) objęcie mniejszej liczby warrantów subskrypcyjnych niż liczba zaoferowana w 
niniejszej ofercie oznacza zrzeczenie się prawa do objęcia pozostałych zaoferowanych 
warrantów subskrypcyjnych, 

(6) prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych wygasa w momencie jego wykonania, 

(7) prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych wygasa jeżeli po złożeniu niniejszej 
oferty, a przed jej przyjęciem stwierdzono podjęcie przez osobę uprawnioną do 
objęcia warrantów działań na szkodę Spółki lub spółki z Grupy Kapitałowej Integer.pl 
S.A., 

(8) wykonanie prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną do 
ich objęcia jest zakazane w przypadku, gdy dana osoba ta jest w okresie zamkniętym, 
o którym mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

(9) Przyjęcie niniejszej oferty winno nastąpić w sposób w niej przewidziany, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia [__]. 

10.4 Objęcie akcji serii F nastąpi w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu Programu 
Motywacyjnego Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A., przyjętego uchwałą nr [__] Rady 
Nadzorczej spółki INTEGER.pl S.A. z siedzibą w Krakowie. Regulamin Programu 
Motywacyjnego stanowi integralną część niniejszej oferty. 

Zarząd Integer.pl S.A. 

 

________ 

 

___________________________________ ________ 

 

___________________________________ 

Data Prezes Zarządu Data Członek Zarządu 

 
 

 

Przyjęcie oferty 

Ja niżej podpisana/podpisany [___] niniejszym oświadczam, że: 

- znana jest mi treść Regulaminu Programu Motywacyjnego; 
- zapoznałem/ zapoznałam się z treścią powyższej oferty i znane mi są jej konsekwencje prawne 

i podatkowe; 
- przyjmuję bezwarunkowo złożoną mi przez Zarząd spółki INTEGER.pl S.A. z siedzibą w 

Krakowie ofertę w zakresie objęcia [___] (słownie: [___]) warrantów subskrypcyjnych, o treści 
oraz na warunkach wskazanych powyżej.  

 
 
_______ ___________________________ 

Data Osoba Uprawniona 
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Lista Osób Uprawnionych 
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Uchwała nr [__] z dnia [__] r. 

Zarządu INTEGER.PL S.A. 

z siedzibą w Krakowie  

w sprawie skierowania oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych  

§ 1. Skierowanie Ofert 

1.1 Zarząd INTEGER.pl S.A. w Krakowie, działając w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [__] w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz 
zgodnie postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. niniejszym postanawia: 

(1) skierować Oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z treścią Regulaminu 
Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl 
S.A. objęte Programem Motywacyjnym („Oferty”), do następujących osób: 

(a) [__], 

(b) [__], 

(„Osoby Uprawnione”), 

1.2 W ramach Ofert zostają zaoferowane do objęcia Osobom Uprawnionym warranty 
subskrypcyjne w następujący sposób: 

(1) Panu/Pani [__] zostaje zaoferowane do objęcia [__] warrantów subskrypcyjnych serii 
[__] uprawniających do objęcia [__] akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 
(jeden) złoty każda, jednostkowej cenie emisyjnej [__] złotych oraz łącznej wartości 
emisyjnej [__], 

(2) [__]    

1.3 Przyjęcie Ofert winno nastąpić w terminie do dnia [__] poprzez złożenie przez Osoby 
Uprawnione na dokumentach Ofert oświadczenia o przyjęciu oraz dostarczenie jednego 
egzemplarza Oferty do siedziby Spółki. 

§ 2. Postanowienia końcowe 

2.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2.2 Poszczególne Oferty objęcia Warrantów stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 
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WARRANT SUBSKRYPCYJNY 

SERIA [__],  TRANSZA [__]  

NUMER [__] 

spółki INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 130, 30-624, 
Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000276519, o kapitale zakładowym 5.937.745 zł, 
wpłaconym w całości, NIP 6782881784 REGON: 356590980 („Spółka”) 

przyznany: 

 

[Posiadacz Warrantu] 

§ 1. Niniejszy warrant subskrypcyjny: 

1.1 uprawnia do zapisu na [___] (słownie:[___]) akcji na okaziciela serii F Spółki o wartości 
nominalnej 1 (jeden) złoty każda i jednostkowej cenie emisyjnej [__](„Akcje”), 

1.2 uprawnia do zapisu na Akcje z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki, 

1.3 uprawnia do zapisu na Akcje na zasadach określonych w Regulaminie Programu 
Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. przyjętego 
uchwałą nr [__] z dnia [__] Rady Nadzorczej Spółki, 

1.4 podlega dziedziczeniu, 

1.5 może być przedmiotem rozporządzenia jedynie w kręgu Osób Uprawnionych wskazanych w 
Załączniku nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy 
Kapitałowej Integer.pl S.A., 

1.6 traci ważność z dniem [__]. 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Prezes Zarządu Członek Zarządu 
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ZOBOWIĄZANIE AKCJONARIUSZA  

W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI  

AKCJI SPÓŁKI INTEGER.PL S.A.  

złożone w dniu [___] r. w Krakowie 

 

przez: 

[____] 

 

zwany dalej „Akcjonariuszem”, 

 

wobec: 

INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000276519, przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

zwanej dalej „Spółką” 

§ 1. Przedmiot Zobowiązania 

1.1 Przedmiotem niniejszego zobowiązania są [__] (słownie: [__]) akcje na okaziciela Spółki serii F 
o numerach od [__] do [__], na łączną ilość sztuk akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty 
każda (dalej: „Akcje”), objęte przez Akcjonariusza zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Inetger.pl S.A. 
przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia [__] („Regulamin Programu 
Motywacyjnego”).  

§ 2. Zobowiązanie 

2.1 Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 poniżej, Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach 
określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie wskazanym w § 3 ust. 2 nie obciąży, 
nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie 
zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, 
na rzecz jakiejkolwiek osoby. 

2.2 Akcjonariusz zobowiązuje się, iż do upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 2, Akcje będą 
zdeponowane w depozycie prowadzonym przez [____], na rachunku nr 
____________________ bądź na rachunku papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym. 

2.3 Zobowiązanie określone w § 2 ust. 1 powyżej nie obejmuje przeniesienia własności Akcji w 
związku z przyjęciem przez Spółkę Oferty Odkupu Akcji, do złożenia której Akcjonariusz 
zobowiązany jest na podstawie postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. 
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§ 3. Dyspozycja blokady 

3.1 Akcjonariusz zobowiązuje się do złożenia, niezwłocznie po podpisaniu niniejszego 
Zobowiązania, dyspozycji blokady Akcji do upływu terminu wskazanego w ustępie 2  
niniejszego paragrafu. 

3.2 Niniejsze zobowiązanie wiąże od dnia jego złożenia do upływu terminu [__] (słownie: [__]) 
miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji na GPW, lecz nie później niż do dnia [__] r.  

§ 4. Oświadczenia i zapewnienia 

4.1 Akcjonariusz oświadcza i zapewnia, że: 

(1) Akcje prawnie przysługują Akcjonariuszowi, 

(2) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń prawnych i faktycznych, 

(3) Akcje nie są przedmiotem żadnego toczącego się postępowania, 

(4) nie jest zobowiązany, z żadnego tytułu, do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na 
Akcjach, oraz że złożenie niniejszego zobowiązania i wykonanie jego postanowień nie 
będzie stanowiło naruszenia jakiejkolwiek umowy, zobowiązania, decyzji 
administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Akcjonariusza.  

4.2 W przypadku Akcjonariusza pozostającego w zw. małżeńskim dodatkowo: 

(1) Akcje należą do majątku osobistego Akcjonariusza lub 

(2) Akcje należą do majątku wspólnego, a małżonek Akcjonariusza nie wyraża sprzeciwu 
na zaciągnięcie niniejszego Zobowiązania.  

§ 5. Pozostałe postanowienia 

5.1 Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez 
Akcjonariusza. 

5.2 Niniejsze Zobowiązanie obowiązuje do czasu upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 
niniejszego Zobowiązania. 

5.3 Akcjonariusz oświadcza jednocześnie, iż niniejsze Zobowiązanie obowiązuje również po 
dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i przeniesieniu Akcji na 
rachunek papierów wartościowych, jak również w przypadku wpisu do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS informacji o zmianie wartości nominalnej akcji Spółki. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

6.1 Niniejsze Zobowiązanie może być zmienione lub uzupełnione jedynie za zgodą wszystkich 
Członków Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.2 Niniejsze Zobowiązanie podlega prawu polskiemu i wszystkie jego postanowienia powinny 
być interpretowane zgodnie z nim. 

6.3 Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Akcjonariuszem a 
Spółką w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Zobowiązania będą rozstrzygane 
przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.  
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6.4 Niniejsze Zobowiązanie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla Akcjonariusza i dla Spółki.  

 

_______ ___________________________ 

Data (Akcjonariusz) Osoba Uprawniona 
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DOKUMENT OBJĘCIA AKCJI  

 

spółki INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 130, 30-624, 
Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000276519, o kapitale zakładowym 5.937.745 zł, 
wpłaconym w całości, NIP 6782881784 REGON: 356590980 

 

 

[Posiadacz Warrantu] 

 

§ 1. Objęcie Akcji 

1.1 Działając imieniem własnym, na podstawie uprawnień inkorporowanych w posiadanych 
przez mnie [___] Warrantów subskrypcyjnych  niniejszym oświadczam, iż: 

(1) wykonuję prawo z przyznanych mi warrantów subskrypcyjnych spółki INTEGER.pl 
S. A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) i dokonuję objęcia [___] akcji na okaziciela 
Spółki serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 
[__] złotych („Akcje”), 

(2) objęcie Akcji następuje po jednostkowej cenie emisyjnej [___] tj. łącznej cenie emisyjnej 
[__]  

(3) znana jest mi treść statutu Spółki, 

(4) nie zachodzą względem mojej osoby przesłanki z art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi 

1.2 w związku z wykonaniem prawa objęcia Akcji, w załączeniu przedkładam: 

(1) dokument Warrantów subskrypcyjnych, z których prawo objęcia jest wykonywane; 

(2) potwierdzenie dokonania wpłaty na Akcje. 

1.3 Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej 
Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. wraz z niniejszym dokumentem przedkładam Ofertę 
Odkupu akcji. 

 

_______ ___________________________ 

Data (Akcjonariusz) Osoba Uprawniona 
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[___] dnia [___] 

 

OFERTA ODKUPU AKCJI  

 

[Akcjonariusz] 

 

skierowana do: 

 

spółki INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 130, 30-624, 
Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000276519, o kapitale zakładowym 5.937.745 zł, 
wpłaconym w całości, NIP 6782881784 REGON: 356590980 

§ 1. Oświadczenia Akcjonariusza 

1.1 Akcjonariusz niniejszym oświadcza, iż: 

1.2 jest właścicielem  [___] akcji na okaziciela spółki INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie serii F o numerach od [__] do [__] o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i 
łącznej wartości nominalnej [__] złotych („Akcje”), 

1.3 Akcje stanowią własność Akcjonariusza na podstawie złożonego przez niego oświadczenia o 
objęciu Akcji z dnia [__] („Dzień Objęcia Akcji”), 

1.4 Akcje zostały objęte po jednostkowej cenie emisyjnej [__] złotych za każdą z Akcji i łączną 
cenę emisyjną [__] złotych („Cena Objęcia Akcji”). 

1.5 Akcje zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu [___] 

§ 2. Oferta odkupu Akcji 

2.1 Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, Akcjonariusz oferuje Spółce do nabycia [__] akcji na okaziciela 
Spółki serii F o numerach od [__] do [__] o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej 
wartości nominalnej [__] złotych („Odkup Akcji”). 

2.2 Cena Odkupu stanowi równowartość Ceny Objęcia Akcji powiększonej o odsetki za okres od 
Dnia Objęcia Akcji do dnia odkupu obliczone według stopy lombardowej NBP z dnia 
odkupu. 

2.3 Warunkiem skuteczności niniejszej oferty jest: 

(1) zaprzestanie świadczenia przez Akcjonariusza pracy lub innych usług o charakterze 
podobnym na rzecz Spółki, lub 

(2) pozostawanie przez Akcjonariusza w okresie wypowiedzenia świadczenia pracy lub 
innych usług o charakterze podobnym, poza przypadkiem gdy w okresie 
wypowiedzenia będzie przez Akcjonariusza świadczona praca lub usługi o 
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podobnych charakterze na rzecz innego podmiotu Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. 
(w tym Spółki). 

2.4 Niniejsza oferta jest ważna bezterminowo. 

 

 

_______ ___________________________ 

Data (Akcjonariusz) Osoba Uprawniona 

 

 

Działając imieniem Spółki INTEGER.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 
130, 30-624, Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000276519, o kapitale zakładowym 
5.937.745 zł, wpłaconym w całości, NIP 6782881784 REGON: 356590980, niniejszą ofertę przyjmuję: 

Zarząd Integer.pl S.A. 

 

________ 

 

___________________________________ ________ 

 

___________________________________ 

Data Prezes Zarządu Data Członek Zarządu 

 

 


