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_____________ 
Data Raportu (Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych reportem): 6 września 2011 r. 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION  
(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego report) 

 

Delaware 

(Stan lub inne miejsce 
utworzenia/zawiązania) 

0-24341 
(Numer w ewidencji Komisji) 54-1865271 

(Podatkowy numer 
identyfikacyjny pracodawcy 
IRS 

3000 Atrium Way, Suite 265 
Mount Laurel, New Jersey 

(Adres siedziby głównej organu 
wykonawczego podmiotu składającego 
raport) 

08054 
(Kod pocztowy) 

(856) 273-6980 
(Numer telefonu podmiotu składającego raport, wraz z numerem 
kierunkowym) 

Nie dotyczy 
(Poprzednia nazwa podmiotu lub poprzedni adres, w przypadku zmiany od daty 
poprzedniego raportu) 

W przypadku składania formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot 
składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej, należy zaznaczyć 
właściwą kratkę: 

□ Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych 
(17 CFR 230.425) 

□ Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami 
wartościowymi (17 CFR 240.14a-12) 

□ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie 
papierami wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b)) 

□ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie 
papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))  
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Ustęp 1.01 Zawarcie Znaczącej Umowy Ostatecznej. 

W dniu 6 września 2011 r. Rada Dyrektorów Central European Distribution Corporation 
(„Spółka”) uchwaliła wypłatę dywidendy w postaci jednego prawa nabycia akcji uprzywilejowanej 
(„Prawo”) na każdą pozostającą w obrocie akcję zwykłą Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD 
każda („Akcje Zwykłe”). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 września 2011 r. („Dzień Ustalenia 
Praw”) na rzecz osób będących zarejestrowanymi akcjonariuszami w tym dniu. Każde Prawo 
upoważniać będzie zarejestrowanego akcjonariusza do nabycia od Spółki jednej tysięcznej części 
Akcji Uprzywilejowanej Spółki Serii A Uprawniającej do Udziału w Dywidendzie, o wartości 
nominalnej 0,01 USD każda („Akcje Uprzywilejowane”), po cenie 45,00 USD za każdą jedną 
tysięczną część Akcji Uprzywilejowanej („Cena Zakupu”), z zastrzeżeniem ewentualnej korekty. 
Opis i warunki Praw określa Umowa o Przyznanie Praw z dnia 6 września 2011 r. („Umowa o 
Przyznanie Praw”) pomiędzy Spółką a American Stock Transfer & Trust Company, LLC, jako 
Agentem ds. Praw („Agent ds. Praw”). 

Dzień Wypłaty; Wykonalność 

Początkowo Prawa dołączone będą, odpowiednio, do wszystkich dokumentów Akcji 
Zwykłych lub do wpisów zdematerializowanych Akcji Zwykłych w rejestrze akcji Spółki, natomiast 
nie będą wystawiane odrębne dokumenty potwierdzające posiadanie Praw („Dokumenty Praw”). 
Odrębne Dokumenty Praw zostaną wysłane zarejestrowanym posiadaczom Akcji Zwykłych według 
stanu na koniec dnia roboczego będącego: (i) dziesiątym dniem roboczym po publicznym 
ogłoszeniu, wskazującym, że osoba lub grupa powiązanych osób („Nabywca”) osiągnęła lub 
przekroczyła stan faktycznego posiadania na poziomie 10% pozostających w obrocie Akcji 
Zwykłych (co obejmuje do takich celów akcje, których dotyczą transakcje pochodne i instrumenty 
pochodne) lub (ii) dziesiątym dniem roboczym (lub późniejszym terminem, jaki Rada Dyrektorów 
może określić zanim dowolna Osoba zostanie Nabywcą) po rozpoczęciu, lub po ogłoszeniu zamiaru 
ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji, którego realizacja skutkowałaby faktycznym 
posiadaniem przez jedną osobę lub grupę osób 10% lub więcej pozostających wówczas w obrocie 
Akcji Zwykłych, zależenie od tego, który z tych dni nastąpi wcześniej (taki wcześniejszy dzień 
będzie „Dniem Wypłaty”). 

Umowa o Przyznanie Praw stanowi, że do Dnia Wypłaty (lub wcześniejszego wygaśnięcia, 
umorzenia lub wymiany Praw), (i) Prawa będą mogły być przenoszone jedynie łącznie z Akcjami 
Zwykłymi, (ii) nowe dokumenty Akcji Zwykłych wydane po Dniu Ustalenia Praw zawierać będą 
adnotację włączającą Umowę o Przyznanie Praw przez odniesienie, a pierwotny raport o transakcji 
lub późniejsze okresowe raporty dotyczące zdematerializowanych Akcji Zwykłych, jakie mogą, po 
Dniu Ustalenia Praw, zostać złożone po zbyciu lub nowej emisji takich Akcji Zwykłych, zawierać 
będą również adnotację włączającą Umowę o Przyznanie Praw przez odesłanie; oraz (iii) złożenie w 
celu przeniesienia jakichkolwiek dokumentów Akcji Zwykłych lub rejestracja przeniesienia 
własności w rejestrze akcji Spółki odnośnie do zdematerializowanych Akcji Zwykłych 
pozostających w obrocie w Dniu Ustalenia Praw będzie również stanowić przeniesienie Praw 
związanych z Akcjami Zwykłymi reprezentowanymi przez taki dokument lub wpis. 

Prawa nie będą mogły być realizowane do Dnia Wypłaty. Prawa wygasną dnia 6 września 
2021 r. („Dzień Wygaśnięcia Praw”), pod warunkiem, że Dzień Wygaśnięcia Praw nie ulegnie 
zmianie i że Prawa nie zostaną wcześniej umorzone lub zamienione przez Spółkę, w każdym 
przypadku zgodnie z opisem podanym niżej. 

Flip-In 

Jeżeli osoba lub grupa osób zostanie Nabywcą (z nielicznymi określonymi wyjątkami), 
każdy posiadacz Prawa będzie mieć następnie prawo otrzymać, w wyniku jego wykonania, Akcje 
Zwykłe (lub, w pewnych okolicznościach, Akcje Uprzywilejowane lub inne podobne do nich 
papiery wartościowe Spółki) o wartości równej dwukrotności ceny realizacji owego Prawa. 
Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się Nabywcy, wszelkie Prawa, które są, lub (w 
pewnych okolicznościach określonych w Umowie o Przyznanie Praw) były w faktycznym posiadaniu 
Nabywcy, ulegną unieważnieniu. 

Na przykład, przy cenie wykonania w wysokości 45,00 USD za jedno Prawo, każde Prawo 
nie będące w posiadaniu Nabywcy po zdarzeniu, o którym mowa w poprzednim akapicie 
uprawniałoby swego posiadacza do nabycia Akcji Zwykłych o wartości 90,00 USD (lub do innej 
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formy zapłaty, jak wskazano powyżej) za kwotę 45,00 USD. Przyjmując kwotę 9,00 USD za jedną 
Akcję Zwykłą w danym momencie, posiadacz każdego ważnego Prawa byłby uprawniony do 
nabycia dziesięciu Akcji Zwykłych za kwotę 45,00 USD. 

Flip-Over 

W przypadku przejęcia Spółki drogą fuzji lub innego połączenia lub w przypadku zbycia 
50% lub więcej jej skonsolidowanych aktywów lub jej zdolności do generowania zysków (ang.: 
„earning power”) po tym, jak osoba lub grupa osób stanie się Nabywcą, podjęte zostaną kroki celem 
zapewnienia każdemu posiadaczowi Prawa możliwości otrzymania, po wykonaniu tego prawa po 
ówczesnej cenie jego wykonania, liczby akcji zwykłych spółki przejmującej, mającej w momencie 
owej transakcji wartość rynkową dwukrotnie przewyższającą cenę wykonania Prawa. 

Wymiana 

W dowolnym momencie po tym, jak dowolna osoba lub grupa osób stanie się Nabywcą, a 
przed nabyciem przez taką osobę lub grupę osób 50% lub więcej pozostających w obrocie Akcji 
Zwykłych, Rada Dyrektorów Spółki będzie mogła dokonać wymiany tych Praw (z wyjątkiem Praw 
należących do takiej osoby lub grupy osób, które utracą ważność), w całości lub części, według 
parytetu jednej Akcji Zwykłej lub jednej tysięcznej Akcji Uprzywilejowanej (lub akcji 
uprzywilejowanej Spółki innej klasy lub serii, dającej równoważne prawa lub przywileje), za jedno 
Prawo (z zastrzeżeniem korekty). 

Umorzenie 

W dowolnym momencie przed Dniem Wypłaty, Rada Dyrektorów Spółki będzie mogła 
umorzyć całość, ale nie część, Praw, po cenie 0,01 USD za jedno Prawo („Cena Umorzenia Praw”). 
Umorzenie Praw będzie mogło być skuteczne w takim momencie, na takiej podstawie i takich 
warunkach, jakie Rada Dyrektorów określi wedle własnego wyłącznego uznania. Niezwłocznie po 
umorzeniu Praw, prawo do realizacji Praw wygaśnie i jedynie posiadaczom Praw przysługiwać 
będzie Cena Umorzenia Praw. 

Zmiana 

Zasady dotyczące Praw będą mogły zostać zmienione przez Radę Dyrektorów bez zgody 
posiadaczy Praw, z tym że od Dnia Wypłaty tego rodzaju zmiana nie będzie mogła niekorzystnie 
wpływać na interesy posiadaczy Praw (poza Nabywcami). 

Korekta 

W pewnych okolicznościach liczba istniejących Praw i liczba jednych tysięcznych części 
Akcji Uprzywilejowanej podlegających wyemitowaniu po realizacji każdego z Praw będzie 
podlegać korekcie. 

Akcje Uprzywilejowane 

Ze względu na charakter praw z Akcji Uprzywilejowanych do dywidendy, likwidacji i praw 
głosu, wartość jednej tysięcznej części w Akcji Uprzywilejowanej nabywanej w wykonaniu każdego 
z Praw winna być zbliżona to wartości jednej Akcji Zwykłej. 

Prawa Posiadaczy 

Do momentu realizacji Prawa, jego posiadaczowi jako takiemu nie będą przysługiwać 
jakiekolwiek prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki, w tym prawo głosu i prawo do dywidendy. 

Pewne skutki zapobiegające przejęciu 

Prawa nie zapobiegną przejęciu Spółki. Prawa mogą jednak skutkować istotnym 
rozwodnieniem udziału posiadanego przez osobę lub grupę osób, nabywającą 10% lub więcej 
pozostających w obrocie Akcji Zwykłych. Prawa nie będą jednak stanowić przeszkody w dokonaniu 
fuzji lub połączenia zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów Spółki. 

Informacje dodatkowe 
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Kopia Umowy o Przyznanie Praw jest załączona jako Załącznik 4.1 do niniejszego Raportu 
Bieżącego na Formularzu 8-K. Kopię Umowy o Przyznanie Praw można otrzymać bezpłatnie od 
Spółki. Niniejsze Podsumowanie Praw  Niniejsze podsumowanie Praw nie jest zupełne i jest w 
całości objęte zastrzeżeniem, polegającym na odesłaniu do Umowy o Przyznanie Praw, która jest 
niniejszym włączona do niniejszego Raportu przez odesłanie. 

Ustęp 3.03. Istotna Zmiana Praw Posiadaczy Papierów Wartościowych. 

Informacje zawarte w ust. 1.01 i 5.03 są włączone przez odesłanie. 

Ustęp 5.03. Zmiana Umowy Spółki lub Regulaminu; Zmiana Roku Podatkowego. 

W związku z przyjęciem Umowy o Przyznanie Praw w dniu 7 września 2011 r., Spółka 
złożyła u Sekretarza Stanu stanu Delaware Świadectwo Oznaczenia Akcji Uprzywilejowanych Serii 
A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie. Patrz opis przedstawiony w Ust .1.01 “Zawarcie 
Znaczącej Umowy Ostatecznej,” gdzie szerzej omówiono prawa i przywileje związane z Akcjami 
Uprzywilejowanymi Spółki Serii A Uprawniającymi do Udziału w Dywidendzie. Kopie Świadectwa 
Oznaczenia Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie 
załączona jest jako Załącznik 3.3 do niniejszego Raportu Bieżącego i jest włączona przez odesłanie. 

Ustęp 8.01. Pozostałe Zdarzenia. 

Dnia 6 września 2011 r., Spółka wydała informację prasową, w której ogłosiła o przyjęciu 
planu praw dla akcjonariuszy. Podsumowanie owej informacji wymienionej w niniejszym Ustępie 
8.01 załączone jest jako Załącznik 99.1 do niniejszego Raportu bieżącego na Formularzu 8-K i jest 
ono włączone doń przez odesłanie. 

Ustęp 9.01. Sprawozdania Finansowe i Załączniki. 

(d) Załączniki 

Załącznik Opis 
3.3 Świadectwo Oznaczenia Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w 

Dywidendzie, złożone u Sekretarza Stanu stanu Delaware w dniu 7 września 2011 r. 

4.1 Umowa o Przyznanie Praw z dnia 6 września 2011 r., pomiędzy Central European 
Distribution Corporation oraz American Stock Transfer & Trust Company, LLC, jako 
Agentem ds. Praw. 

99.1 Informacja prasowa z dnia 6 września 2011 r., o przyjęciu Planu Praw dla Akcjonariuszy. 



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
 

5

PODPIS 
 

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. Securities Exchange 
Act of 1934) Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu 
sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu  

Central European Distribution Corporation 

Podpis: ___________________________ 

Imię i nazwisko: Christopher Biedermann 

Stanowisko: Wiceprezes, Dyrektor Finansowy 

Data: 7 września 2011 r. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Nr Załącznika Opis 
3.3 Świadectwo Oznaczenia Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających 

do Udziału w Dywidendzie, złożone u Sekretarza Stanu stanu Delaware w 
dniu 7 września 2011 r. 

4.1 Umowa o Przyznanie Praw z dnia 6 września 2011 r., pomiędzy Central 
European Distribution Corporation oraz American Stock Transfer & Trust 
Company, LLC, jako Agentem ds. Praw. 

99.1 Informacja prasowa z dnia 6 września 2011 r., o przyjęciu Planu Praw dla 
Akcjonariuszy. 
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ŚWIADECTWO OZNACZENIA 

AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH SERII A 

UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU W DYWIDENDZIE 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 

(Na podstawie art. 151 

Ustawy Ogólnej o Spółkach Stanu Delaware) 

Central European Distribution Corporation, spółka zawiązana i działająca na 
podstawie Ustawy Ogólnej o Spółkach Stanu Delaware (zwana dalej „Spółką”), 
NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA, że zgodnie z uprawnieniami przysługującym jej Radzie 
Dyrektorów (dalej zwanej „Radą Dyrektorów” lub „Radą”) na mocy Tekstu Jednolitego Aktu 
Założycielskiego Spółki, oraz zgodnie z przepisami art. 151 Ustawy Ogólnej o Spółkach 
Stanu Delaware, w dniu 6 września 2011 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę zezwalającą na 
emisję serii akcji uprzywilejowanych, następującej treści: 

POSTANAWIA SIĘ, że na podstawie uprawnień przysługujących Radzie Dyrektorów 
Spółki zgodnie z Tekstem Jednolitym Aktu Założycielskiego Spółki, Rada Dyrektorów 
niniejszym tworzy serię akcji uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,01 USD za 1 
akcję (“Akcje Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie”) Spółki, i 
niniejszym określa się oznaczenie i liczbę akcji oraz następujące odpowiednie prawa, 
przywileje i ograniczenia z nimi związane: 

Artykuł 1. Oznaczenie i Liczba. Akcje tej serii będą oznaczone jako 
„Akcje Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie” a liczba akcji 
stanowiących Akcje Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie 
wyniesie 860.000. Owa liczba akcji może ulec podwyższeniu lub obniżeniu uchwałą Rady 
Dyrektorów; przy czym w wyniku żadnego ewentualnego obniżenia liczba Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie nie spadnie poniżej 
liczby pozostających wówczas w obrocie akcji, powiększonej o liczbę akcji, jakie mogą 
zostać wyemitowane w przypadku wykonania pozostałych opcji, praw lub warrantów lub 
zamianie innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, wymiennych na 
Akcje Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie. 

Artykuł 2. Dywidendy i Wypłaty. Z zastrzeżeniem praw posiadaczy 
jakichkolwiek akcji którejkolwiek serii akcji uprzywilejowanych (lub równorzędnych), 
uprzywilejowanych wyżej od Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału 
w Dywidendzie pod względem dywidendy, posiadacze Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie z pierwszeństwem w stosunku do posiadaczy 
akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,01 USD za jedną akcję („Akcje Zwykłe”), Spółki, 
oraz innych akcji uprzywilejowanych, będą upoważnieni to otrzymywania płatnych w 
gotówce dywidend kwartalnych, w przypadku i pod warunkiem ogłoszenia przez Radę 
Dyrektorów, ze środków prawnie dozwolonych, wypłacanych pierwszego dnia marca, 
czerwca, września i grudnia każdego roku (każda taka data zwana dalej „Dniem Wypłaty 
Dywidendy Kwartalnej”), począwszy od pierwszego Dnia Wypłaty Dywidendy Kwartalnej 
po pierwszej emisji akcji lub ułamkowych części Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie, w przypadającej na każdą akcję kwocie 
(zaokrąglonej z dokładnością do jednego centa) wynoszącej, w zależności od tego która z 
poniższych kwot jest większa: (a) 10,00 USD lub (b) z zastrzeżeniem przedstawionych niżej 
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postanowień odnośnie do korekty, tysiąckrotność (1000 x) łącznej kwoty wszystkich 
dywidend płatnych w gotówce, oraz tysiąckrotność (1000 x) łącznej kwoty przypadających na 
1 akcję (wypłacanych w postaci niepieniężnej) dywidend w postaci niepieniężnej oraz innych 
wypłat, z wyjątkiem dywidendy wypłacanej w postaci Akcji Zwykłych lub podziału 
istniejących Akcji Zwykłych (drogą przeklasyfikowania lub inną drogą), ogłoszonych w 
odniesieniu do Akcji Zwykłych od bezpośrednio poprzedzającego to ogłoszenie Dnia 
Wypłaty Dywidendy Kwartalnej lub, w przypadku pierwszego Dnia Wypłaty Dywidendy 
Kwartalnej, od pierwszej emisji jakichkolwiek akcji lub ułamkowych części Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie. W przypadku, 
gdyby Spółka w dowolnym momencie ogłosiła lub wypłaciła dywidendę od Akcji Zwykłych 
płatną w postaci Akcji Zwykłych, lub dokonała podziału lub połączenia pozostających w 
obrocie Akcji Zwykłych (drogą przeklasyfikowania lub w inny sposób, niż przez wypłatę 
dywidendy w postaci Akcji Zwykłych) skutkującego zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby 
Akcji Zwykłych, wówczas w każdym takim przypadku, kwota jaka była należna posiadaczom 
Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie bezpośrednio 
przed takim zdarzeniem zgodnie z pkt (b) poprzedzającego zdania zostanie skorygowana 
poprzez przemnożenie owej liczby przez ułamek, którego licznikiem będzie liczba Akcji 
Zwykłych pozostających w obrocie niezwłocznie po tym zdarzeniu, a mianownikiem liczba 
Akcji Zwykłych pozostających w obrocie bezpośrednio przed owym zdarzeniem.  

Spółka ogłosi dywidendę lub wypłatę dla posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego 
artykułu niezwłocznie po ogłoszeniu dywidendy lub wypłaty dla posiadaczy Akcji Zwykłych 
(nie będącej dywidendą wypłacaną w postaci Akcji Zwykłych); z tym, że w przypadku braku 
ogłoszenia dywidendy lub wypłaty od Akcji Zwykłych w okresie pomiędzy dowolnym Dniem 
Wypłaty Dywidendy Kwartalnej a następnym kolejnym Dniem Wypłaty Dywidendy 
Kwartalnej, dywidenda w wysokości 10,00 USD za 1 Akcję Uprzywilejowaną Serii A 
Uprawniającą do Udziału w Dywidendzie będzie mimo to płatna w kolejnych Dniach 
Wypłaty Dywidendy Kwartalnej. 

Naliczanie dywidend w sposób narastający od pozostających w obrocie Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie rozpocznie się z 
Dniem Wypłaty Dywidendy Kwartalnej poprzedzającym datę emisji takich akcji, o ile owa 
data emisji takich akcji nie przypada przed dniem ustalenia praw odnośnie to pierwszego 
Dnia Wypłaty Dywidendy Kwartalnej, w którym to przypadku naliczanie dywidend od takich 
akcji rozpocznie się od dnia emisji danych akcji, lub o ile data emisji nie przypada w Dniu 
Wypłaty Dywidendy Kwartalnej lub po dniu ustalenia praw posiadaczy Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie uprawnionych do 
otrzymywania kwartalnych dywidend oraz przed Dniem Wypłaty Dywidendy Kwartalnej, 
przy czym w obu przypadkach naliczanie takiej dywidendy rozpoczyna się i liczone jest 
narastająco od takiego Dnia Wypłaty Dywidendy Kwartalnej. Dywidendy naliczone ale 
niewypłacone nie są oprocentowane. Dywidendy wypłacane posiadaczom Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie w kwocie niższej 
niż łączna kwota takich dywidend naliczonych w danym okresie i należnych z tytułu takich 
akcji zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkie tego rodzaju akcje pozostające 
w danym momencie w obrocie. Rada Dyrektorów może ustalić datę ustalenia praw 
posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie 
uprawnionych do otrzymania dywidendy ogłoszonej dla takich akcji, która to data przypadać 
będzie nie dalej niż 60 dni przez ustaloną datą wypłaty dywidendy. 

Artykuł 3. Prawa Głosu. Posiadaczom Akcji Uprzywilejowanych Serii 
A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie przysługują następujące prawa głosu: 

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących korekty, każda Akcja Uprzywilejowana 
Serii A Uprawniająca do Udziału w Dywidendzie upoważnia jej posiadacza do jednego 
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tysiąca głosów we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie akcjonariuszy Spółki. W 
przypadku ogłoszenia przez Spółkę, w dowolnym momencie, wypłaty dywidendy z Akcji 
Zwykłych w postaci Akcji Zwykłych, lub decyzji o podziale lub połączeniu pozostających w 
obrocie Akcji Zwykłych (poprzez zmianę ich klasyfikacji lub w inny sposób niż przez 
wypłatę dywidendy w postaci Akcji Zwykłych) na większą lub mniejszą liczbę Akcji 
Zwykłych, wówczas liczba głosów przypadających na jedną akcję, do których uprawnieni byli 
posiadacze Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie 
bezpośrednio przez takim zdarzeniem zostanie skorygowana poprzez przemnożenie owej liczby 
przez ułamek, którego licznikiem będzie liczba Akcji Zwykłych pozostających w obrocie 
niezwłocznie po tym zdarzeniu, a mianownikiem liczba Akcji Zwykłych pozostających w 
obrocie bezpośrednio przed owym zdarzeniem. 

O ile w niniejszym dokumencie, jakimkolwiek innym Świadectwie Oznaczenia, lub 
przepisach prawa nie określono inaczej, posiadacze Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie i posiadacze Akcji Zwykłych lub jakichkolwiek 
innych akcji Spółki dysponujący ogólnym prawem głosu będą głosować łącznie jako jedna 
klasa akcjonariuszy we wszystkich kwestiach poddanych pod głosowanie akcjonariuszom 
Spółki. 

O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, lub o ile przepisy prawa nie stanowią 
inaczej, posiadaczom Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w 
Dywidendzie nie przysługują jakiekolwiek szczególne prawa głosu a ich zgoda nie będzie 
wymagana do podjęcia jakichkolwiek czynności korporacyjnych (poza przypadkami, gdy są 
oni uprawnieni do głosowania wraz z posiadaczami Akcji Zwykłych na określonych tu 
zasadach). 

Artykuł 4. Niektóre ograniczenia. W przypadku zaległości z wypłatą 
dywidendy kwartalnej lub innego rodzaju dywidendy lub wypłat przypadających do zapłaty z 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy 
zgodnie z postanowieniami art. 2, do czasu wypłacenia w całości wszystkich narosłych 
niewypłaconych dywidend i wypłat przysługujących z Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy, niezależnie od tego czy zostały 
ogłoszone, Spółka: 

(i) nie ogłosi, nie wypłaci dywidendy ani nie dokona innych wypłat z akcji o statusie 
akcji podporządkowanych (junior) (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji lub 
rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających 
do Dywidendy; 

(ii) nie ogłosi, nie wypłaci dywidendy ani nie dokona innych wypłat z tytułu żadnych 
akcji o statusie równorzędnym (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji bądź 
rozwiązania) z Podporządkowanymi Akcjami Uprzywilejowanymi Serii A Uprawniającymi 
do Dywidendy, z wyjątkiem dywidendy wypłacanej proporcjonalnie z Podporządkowanych 
Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy oraz wszystkich takich 
równorzędnych akcji, z których dywidenda jest płatna lub zaległa, proporcjonalnie do łącznej 
kwoty, do której są wówczas uprawnieni posiadacze wszystkich takich akcji; 

(iii) nie umorzy, nie zakupi ani w inny sposób odpłatnie nie nabędzie akcji o statusie 
podporządkowanym (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji bądź 
rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających 
do Dywidendy, z zastrzeżeniem, że Spółka może w dowolnym czasie umorzyć, kupić lub w 
inny sposób nabyć akcje podporządkowane w zamian za akcje Spółki podporządkowane (pod 
względem dywidendy lub w przypadku likwidacji bądź rozwiązania) wobec 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy; lub 
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(iv) nie umorzy, nie zakupi ani w inny sposób odpłatnie nie nabędzie 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy ani 
innych akcji o statusie równorzędnym (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji 
bądź rozwiązania) z Podporządkowanymi Akcjami Uprzywilejowanymi Serii A 
Uprawniającymi do Dywidendy, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to miało miejsce w na 
podstawie oferty zakupu złożonej na piśmie lub opublikowanej (według uznania Rady 
Dyrektorów) skierowanej do wszystkich posiadaczy takich akcji, opartej na takich 
warunkach, jakie Rada Dyrektorów, po rozpatrzeniu odpowiednich rocznych stawek 
dywidendy oraz innych praw i przywilejów związanych z odpowiednimi seriami i klasami 
akcji, uzna w dobrej wierze, za zapewniające uczciwe i równe traktowaniem odpowiednich 
serii i klas akcji. 

Spółka nie zezwoli żadnemu podmiotowi zależnemu Spółki na kupno ani na odpłatne nabycie 
w inny sposób akcji Spółki, chyba że Spółka mogłaby kupić lub winny sposób nabyć takie 
akcje na podstawie niniejszego art. 4, w tym samym terminie i w taki sam sposób. 

Artykuł 5. Ponownie nabywane Akcje. Podporządkowane Akcje 
Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Dywidendy kupione lub nabyte przez Spółkę w 
dowolny sposób powinny zostać wycofane z obrotu i unieważnione niezwłocznie po ich 
nabyciu. Wszystkie takie akcje po ich unieważnieniu staną się uprzywilejowanymi akcjami 
autoryzowanymi lecz niewyemitowanymi i mogą być ponownie wyemitowane w ramach 
nowej serii akcji uprzywilejowanych, na warunkach i z uwzględnieniem ograniczeń 
dotyczących emisji opisanych w niniejszym Świadectwie Oznaczenia, w tekście jednolitym 
Zmienionego Aktu Założycielskiego (the Amended and Restated Certificate of Incorporation) 
lub w dowolnym innym Świadectwie Oznaczenia, tworzącym serię akcji uprzywilejowanych 
lub podobnych akcji, lub zgodnie z innymi wymogami prawa. 

Artykuł 6. Likwidacja lub rozwiązanie Spółki. Z chwilą likwidacji lub 
rozwiązania Spółki, nie będą dokonywane żadne wypłaty na rzecz: 

(1) posiadaczy akcji podporządkowanych (pod względem dywidendy lub w przypadku 
likwidacji bądź rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Dywidendy, chyba że przed dokonaniem takiej wypłaty, posiadacze 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy 
otrzymają 1000 USD za akcję, plus kwotę równą dywidendom oraz wypłatom z akcji, 
niezależnie od tego czy zostały ogłoszone czy nie, narosłym i niewypłaconym do dnia 
dokonywania płatności, pod warunkiem, że posiadaczom Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy będzie przysługiwała łączna 
kwota z tytułu jednej akcji, z zastrzeżeniem korekty przewidzianej poniżej, równa 
tysiąckrotności (1000 x) łącznej kwoty za akcję przypadającej do wypłaty na rzecz 
akcjonariuszy posiadających Akcje Zwykłe, lub 

(2) na rzecz posiadaczy akcji o statusie równorzędnym (pod względem dywidendy lub w 
przypadku likwidacji bądź rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy, z wyjątkiem wypłat 
dokonywanych proporcjonalnie z tytułu Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii 
A Uprawniających do Dywidendy oraz wszystkich takich akcji równorzędnych, 
proporcjonalnie do łącznych kwot przysługujących posiadaczom wszystkich tych akcji przy 
likwidacji lub rozwiązaniu Spółki. W przypadku ogłoszenia lub dokonania przez Spółkę 
wypłaty dywidendy z Akcji Zwykłych wypłacane w postaci Akcji Zwykłych lub dokonania 
podziału, połączenia lub konsolidacji Akcji Zwykłych znajdujących się w obrocie (w drodze 
przeklasyfikowania lub w sposób inny niż wypłata dywidendy z Akcji Zwykłych) 
prowadzącej do zwiększenia lub zmniejszenia liczby Akcji Zwykłych, wówczas w każdym 
przypadku łączna kwota przysługująca posiadaczom Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy na podstawie ust. (1) 
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bezpośrednio przed takim ogłoszeniem lub dokonaniem wypłaty zostanie skorygowana przez 
pomnożenie tej kwoty przez ułamek, którego licznikiem będzie liczba Akcji Zwykłych 
znajdujących się w obrocie bezpośrednio po ogłoszeniu lub wypłacie dywidendy, a którego 
mianownikiem będzie liczba Akcji Zwykłych znajdujących się w obrocie bezpośrednio przed 
tym zdarzeniem. 

Artykuł 7. Konsolidacja, połączenie itd. W przypadku konsolidacji, 
połączenia, fuzji lub innej transakcji, w której Akcje Zwykłe zostaną wymienione lub 
zamienione na inne akcje lub papiery wartościowe, gotówkę lub inne składniki majątku, 
wówczas w każdym takim przypadku, każda Podporządkowana Akcja Uprzywilejowana Serii 
A Uprawniająca do Dywidendy zostanie w tym samym czasie wymieniona lub zamieniona na 
kwotę za akcję stanowiącą tysiąckrotność łącznej liczby – odpowiednio - akcji, papierów 
wartościowych, gotówki lub innych składników majątków (wypłacanego w formie 
niepieniężnej), na którą lub za którą jest zamieniana lub wymieniana każda Akcja Zwykła, z 
zastrzeżeniem poniższego postanowienia dotyczącego korekty. W przypadku ogłoszenia lub 
dokonania przez Spółkę wypłaty dywidendy z Akcji Zwykłych wypłacanej w postaci Akcji 
Zwykłych, lub dokonania podziału, połączenia lub konsolidacji znajdujących się w obrocie 
Akcji Zwykłych (w drodze przeklasyfikowania lub w sposób inny niże wypłata dywidendy z 
Akcji Zwykłych) prowadzącej do zwiększenia lub zmniejszenia liczby Akcji Zwykłych, 
wówczas w każdym przypadku łączna kwota przysługująca posiadaczom 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy na 
podstawie ust. (1) bezpośrednio przed takim ogłoszeniem lub dokonaniem wypłaty zostanie 
skorygowana przez pomnożenie tej kwoty przez ułamek, którego licznikiem będzie liczba 
Akcji Zwykłych znajdujących się w obrocie bezpośrednio po ogłoszeniu lub wypłacie 
dywidendy, a którego mianownikiem będzie liczba Akcji Zwykłych znajdujących się w 
obrocie bezpośrednio przed tym zdarzeniem. 

Artykuł 8. Zakaz umarzania. Podporządkowane Akcje 
Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Dywidendy nie podlegają umorzeniu. 

Artykuł 9. Status. Podporządkowane Akcje Uprzywilejowane Serii A 
Uprawniające do Dywidendy mają status akcji podporządkowanych wobec wszystkich serii 
akcji uprzywilejowanych Spółki każdej innej klasy. 

Artykuł 10. Zmiana. Tekst jednolity Zmienionego Aktu Założycielskiego 
Spółki nie może zostać zmieniony w sposób, który skutkowałby istotną niekorzystną zmianą 
uprawnień, przywilejów lub szczególnych praw przysługujących z Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy, chyba że zmiana zostanie 
zaakceptowana większością głosów przysługujących ze znajdujących się w obrocie 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy, 
oddanych w głosowaniu wspólnym, jako jedna klasa akcji. 

NA DOWÓD CZEGO, Wiceprezes, Dyrektor Finansowy podpisał niniejsze Świadectwo 
Oznaczenia dnia 6 września 2011 r. 

Central European Distribution Corporation 

Podpis: ___________________________ 

Imię i nazwisko: Christopher Biedermann 

Stanowisko: Wiceprezes, Dyrektor Finansowy 
 

WS1 170629.2 
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CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 

oraz 

 

American Stock Transfer & Trust Company, LLC 

Agent ds. Praw 

__________________ 

Umowa o Przyznanie Praw 

 

 

Dnia 6 września 2011 r. 
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UMOWA O PRZYZNANIE PRAW 

Niniejsza Umowa o przyznanie praw („Umowa o Przyznanie Praw”, („Umowa”), 
została zawarta w dniu 6 września 2011 r., pomiędzy Central European Distribution Corporation, 
spółką utworzoną zgodnie z prawem stanu Delaware („Spółka”), a American Stock Transfer & 
Trust Company, LLC, spółka powiernicza z ograniczoną odpowiedzialnością stanu Nowy Jork 
(„Agent ds. Praw”). 

ZWAŻYWSZY ŻE, w dniu 6 września 2011 r., Rada Dyrektorów Spółki („Rada 
Dyrektorów”) zatwierdziła i zarządziła emisję oraz ogłosiła wypłatę dywidendę w postaci 
jednego prawa nabycia akcji uprzywilejowanej („Prawo”) przysługującego z każdej Akcji 
Zwykłej znajdującej się w obrocie na koniec dnia roboczego 19 września 2011 r. („Dzień 
Ustalenia Praw”). Każde Prawo stanowi prawo do nabycia jednej tysięcznej Akcji 
Uprzywilejowanej (z zastrzeżeniem korekty przewidzianej w niniejszej Umowie), na zasadach i 
warunkach określonych we wzorze Świadectwa Oznaczenia stanowiącego Załącznik A, 
zatwierdzonych przez Radę Dyrektorów w dniu 6 września 2011 r. na warunkach opisanych 
poniżej. Ponadto, Rada Dyrektorów zatwierdziła i zarządziła emisję jednego Prawa (z 
zastrzeżeniem korekty przewidzianej w Umowie) przysługującego z każdej Akcji Zwykłej, która 
znajdzie się w obrocie w okresie od Dnia Ustalenia Praw do najwcześniejszej z następujących 
dat: Dnia Wypłaty, Dnia Umorzenia oraz Dnia Wygaśnięcia Praw. 

WOBEC POWYŻSZEGO, uwzględniając przesłanki oraz wzajemne ustalenia 
opisane w niniejszej Umowie, strony umawiają się jak następuje: 

Artykuł 1. Definicje niektórych terminów. W niniejszej Umowie o 
Przyznanie Praw, następujące terminy oznaczają: 

(a) „Nabywca” oznacza każdą Osobę, która – wspólnie ze swoimi 
Podmiotami Stowarzyszonymi oraz Osobami Powiązanymi – będzie Właścicielem Faktycznym 
10% lub większej części znajdujących się w obrocie Akcji Zwykłych, ale nie obejmuje: 

(i) Spółki, żadnego Podmiotu Zależnego Spółki, programu świadczeń 
pracowniczych Spółki lub jej Podmiotu Zależnego lub jakiegokolwiek podmiotu posiadającego 
Akcje Zwykłe dla potrzeb lub zgodnie z warunkami takiego programu świadczeń; 

(ii) Osoby, która stanie się Właścicielem Faktycznym 10% lub większej części 
aktualnie wyemitowanych Akcji Zwykłych wyłącznie w wyniku redukcji liczby Akcji Zwykłych 
znajdujących się w obrocie spowodowanej zaaprobowanym przez Radę Dyrektorów nabyciem 
Akcji Zwykłych przez Spółkę, chyba że i dopóki (A) Osoba taka stanie się Właścicielem 
Faktycznym dodatkowych Akcji Zwykłych, inaczej niż wskutek wypłaty dywidendy, podziału 
akcji lub podobnej transakcji zrealizowanej przez Spółkę, w której wszyscy posiadacze Akcji 
Zwykłych są traktowani jednakowo lub (B) inna Osoba, która jest Właścicielem Faktycznym 
Akcji Zwykłych później stanie się Podmiotem Stowarzyszonym lub Osobą Powiązaną z taką 
Osobą; 

(iii) Osoby, co do której Rada Dyrektorów, działając w dobrej wierze, stwierdzi, iż 
Osoba ta stała się Nabywcą w sposób przypadkowy (w tym, między innymi, z powodu 
nieznajomości konsekwencji podejmowanych przez siebie działań w świetle Umowy o 
Przyznanie Praw) i bez zamiaru przejęcia kontroli lub wpływania na kontrolę nad Spółką, a 
Osoba ta w możliwie szybkim terminie zbędzie wystarczającą liczbę Akcji Zwykłych, aby nie 
być już Nabywcą (lub w przypadku Pochodnych Akcji Zwykłych, Osoba taka odstąpi od 
odpowiedniej Transakcji Pochodnej (Transakcji Pochodnych), zbędzie instrument pochodny, o 
który chodzi lub wykaże w sposób przekonujący dla Rady Dyrektorów, że Pochodne Akcje 
Zwykłe nie znajdują się w jego posiadaniu w celu przejęcia kontroli lub wpływania na kontrolę 
nad Spółką); pod warunkiem, jednak, że jeśli Osoba taka ponownie stanie się Właścicielem 
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Faktycznym 10% lub większej części wyemitowanych Akcji Zwykłych, Osoba ta zostanie uznana 
za Nabywcę, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym art. 1(a); lub 

(iv) Osoby, co do której Rada Dyrektorów stwierdzi, zanim Osoba ta stałaby się 
Nabywcą, że powinna ona zostać wyłączona z definicji Nabywcy, pod warunkiem, jednak, że 
Rada Dyrektorów będzie mogła zastosować taki wyjątek na ustalonych przez siebie zasadach. 

(b) „Podmiot Stowarzyszony” oraz „Osoba Powiązana” mają znaczenia 
nadane tym terminom w Przepisie 12b-2 Ogólnych Zasad i Regulacji przewidzianych w Ustawie 
o Obrocie, w wersji aktualnie obowiązującej. 

(c) Osobę uznaje się za „Właściciela Faktycznego” oraz osobę, która 
„posiada faktycznie na własność” papiery wartościowe: 

(i) które Osoba ta lub jej Podmiot Stowarzyszony bądź jej Osoba Powiązana, 
faktycznie posiada na własność, bezpośrednio lub pośrednio (co zostanie ustalone zgodnie z 
Przepisem 13d-3 Ogólnych Zasad i Regulacji na podstawie Ustawy o Obrocie, w wersji aktualnie 
obowiązującej); 

(ii) które Osoba ta lub jej Podmiot Stowarzyszony bądź jej Osoba Powiązana, 
bezpośrednio lub pośrednio, ma (A) prawo nabyć (niezależnie od tego czy prawo to może zostać 
wykonane natychmiast czy po upływie pewnego czasu, po wykonaniu wymogów nadzoru, 
spełnieniu pewnego warunku lub na innych zasadach) na podstawie jakiejkolwiek umowy, 
uzgodnienia, porozumienia lub stosunku, niezależnie od tego, czy zostały one sporządzone na 
piśmie (z wyjątkiem zwyczajowych umów pomiędzy subemitentami oraz sprzedającymi 
członkami grupy zawartymi w ramach publicznej oferty papierów wartościowych prowadzonej w 
dobrej wierze) lub w drodze wykonania praw zamiany, wymiany, innych praw (praw innych niż 
Prawa), warantów lub opcji lub w inny sposób; jednak pod warunkiem, że Osoba nie zostanie 
uznana za Właściciela Faktycznego lub za osobę, która faktycznie posiada na własność, papiery 
wartościowe oferowane w ramach wezwania lub oferty zamiany przeprowadzanej przez taką 
Stronę lub w jej imieniu bądź w imieniu Podmiotu Stowarzyszonego lub Osób Powiązanych z 
taką Osobą do czasu przyjęcia oferowanych papierów wartościowych do zakupu lub wymiany lub 
którymi (B) ma prawo głosować bądź je zbyć, lub zarządzić głosowanie bądź zbycie, na 
podstawie dowolnej umowy, uzgodnienia, porozumienia lub stosunku, niezależnie od tego, czy 
zostały one sporządzone na piśmie; pod warunkiem, jednak, że Osoba ta nie zostanie uznana za 
Właściciela Faktycznego lub osobę, która faktycznie posiada na własność dowolny papier 
wartościowy na podstawie niniejszej ust. (B), jeżeli taka umowa, uzgodnienie, porozumienie lub 
stosunek umożliwiający głosowanie z danego papieru wartościowego (1) wynika wyłącznie z 
odwołalnego pełnomocnictwa lub zgody udzielonej tej Osobie w odpowiedzi na publiczny proces 
uzyskiwania pełnomocnictw lub zgód prowadzony zgodnie z właściwymi przepisami i 
regulacjami przyjętymi zgodnie z Ustawą o Obrocie oraz (2) nie podlega także ujawnieniu w 
ramach Załącznika 13D na podstawie Ustawy o Obrocie (lub w jakimkolwiek porównywalnym 
lub późniejszym raporcie); 

(iii) które stanowią faktyczną własność, bezpośrednią lub pośrednią, innej Osoby (lub 
jej Podmiotów Stowarzyszonych bądź Osób Powiązanych) z którą dana Osoba lub jej Podmiot 
Stowarzyszony lub Osoba Powiązana ma umowę, ustalenie, porozumienie lub stosunek, 
niezależnie od tego czy zostały sporządzone na piśmie (z wyjątkiem zwyczajowych umów z 
subemitentami lub pomiędzy subemitentami a członkami grupy sprzedającej w ramach publicznej 
oferty papierów wartościowych prowadzonej w dobrej wierze) dla potrzeb nabycia, posiadania 
oraz głosowania (z zastrzeżeniem przypadku przewidzianego w postanowieniach art 1(c)(ii)(B) 
Umowy) lub zbycia papierów wartościowych Spółki; jednak pod warunkiem, że w celu ustalenia 
Własności Faktycznej papierów wartościowych na potrzeby niniejszej Umowy o Przyznanie 
Praw, członków kierownictwa oraz dyrektorów Spółki nie uznaje się za grupę wyłącznie z racji 
ich statusu (niezależnie od tego, czy mogą być wzajemnie dla siebie Osobami Powiązanymi lub 
że mogą zostać uznani za grupę dla potrzeb ust. 13(d) Ustawy o Obrocie) i nie są uznawani za 
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posiadających na własność akcje stanowiące własność innego członka kierownictwa lub 
dyrektora Spółki; lub 

(iv) które są przedmiotem (lub są w sposób syntentyczny własnością na podstawie) 
(A) Transakcji Pochodnej zawartej przez daną Osobę lub jej Podmiot Stowarzyszony bądź Osobę 
Powiązaną lub (B) instrumentu pochodnego nabytego, bezpośrednio lub pośrednio, przez tę 
Osobę lub przez jej Podmioty Stowarzyszone lub Osoby Powiązane. 

Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej definicji Własności Faktycznej, wyrażenie 
„wówczas znajdujące się w obrocie” użyte w odniesieniu do Własności Faktycznej papierów 
wartościowych Spółki przez daną Osobę, oznacza liczbę takich papierów wartościowych 
wówczas wyemitowanych i znajdujących się w obrocie łącznie z liczbą papierów wartościowych, 
które wówczas nie są wyemitowane i nie znajdują się w obrocie, których Właścicielem 
Faktycznym Osoba taka zostałaby uznana na podstawie niniejszej Umowy. 

(d) „Rada Dyrektorów” ma znaczenie określone w preambule niniejszej Umowy. 

(e) „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty, niedzieli lub dnia, w 
którym instytucje bankowe w stanie Nowy Jork mają upoważnienie lub obowiązek być zamknięte 
na mocy prawa lub zarządzenia wykonawczego. 

(f) „Koniec Dnia Roboczego” w danym dniu oznacza godzinę 17:00, czasu 
nowojorskiego tego dnia; pod warunkiem, że jeżeli dzień ten nie przypada w Dniu Roboczym, 
oznacza to godzinę 17:00, czasu nowojorskiego w następnym Dniu Roboczym. 

(g) „Akcje Zwykłe” oznaczają akcje zwykłe Spółki o wartości 0,01 USD za akcję, z 
zastrzeżeniem, że termin „Akcje Zwykłe” używane w odniesieniu do Osoby innej niż Spółka, 
oznacza klasę akcji kapitałowych (lub udziałów kapitałowych), z których przysługuje największe 
prawo głosu w takiej innej Osobie lub, jeżeli ta inna Osoba jest Podmiotem Zależnym innej 
Osoby, wówczas Osoby lub Osób, które ostatecznie kontrolują tę wcześniej wspomnianą Osobę. 

(h) „Spółka” ma znaczenie określone w preambule Umowy. 

(i) „aktualna cena rynkowa za akcję” ma znaczenie określone w ust. 11(d) Umowy. 

(j) „Pochodna Akcja Zwykła” oznacza dowolną Akcję Zwykłą, którą uznaje się za 
będącą Własnością Faktyczną na mocy postanowień ust. 1(c)(iv) Umowy. 

(k) „Transakcja Pochodna” zawierana przez Osobę lub jej Podmioty Stowarzyszone 
bądź Osoby Powiązane, oznacza dokonywaną bezpośrednio lub pośrednio (i) transakcję lub 
szereg transakcji, uzgodnienie, umowę porozumienie bądź stosunek dotyczący opcji, warantów, 
zamiennych lub wymiennych papierów wartościowych, prawa do udziału w zwyżce wartości akcji 
(ang. stock appreciation right) lub prawa o charakterze podobnym do wyżej wymienionych z 
przywilejem wykonania, zamiany lub wymiany, lub rozliczeniem bądź mechanizmem rozliczenia 
związanym z jakimikolwiek papierami wartościowymi Spółki, bądź podobny instrument o 
wartości będącej w całości lub częściowo pochodną wartości dowolnego papieru wartościowego 
Spółki, (ii) transakcję lub szereg transakcji, uzgodnienie, umowę, pełnomocnictwo, porozumienie 
lub stosunek, który przewidywał lub przewiduje dla danej Osoby lub jej Podmiotów 
Stowarzyszonych bądź Osób Powiązanych możliwość bezpośredniego lub pośredniego czerpania 
zysku lub uczestniczenia w zysku wynikającym ze wzrostu lub spadku wartości papierów 
wartościowych Spółki, otrzymywania lub udziału w dywidendzie wypłacanej z papierów 
wartościowych Spółki, odrębnie lub z możliwością wyodrębnienia z akcji bazowych (underlying 
shares), ograniczania strat lub zarządzania ryzykiem związanym ze zwiększeniem lub spadkiem 
wartości papierów wartościowych Spółki lub zwiększania bądź zmniejszania liczby papierów 
wartościowych spółki, z których dana Osoba lub jej Podmioty Stowarzyszone lub Osoby 
Powiązane miały, mają lub będą miały prawo głosować, w każdym przypadku zgodnie z 
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postanowieniami ust. (i) i (ii)  niniejszego artykułu, w tym, w szczególności: opcje sprzedaży lub 
kupna, krótkie pozycje, akcje pożyczane, transakcje swapowe lub transakcje o podobnym 
charakterze oraz (iii) transakcję lub szereg transakcji, uzgodnienie, porozumienie lub stosunek 
dotyczący pożyczki (udzielanej lub zaciąganej) papierów wartościowych Spółki lub praw do tych 
papierów, w każdym przypadku zgodnie z ust. (i), (ii) oraz (iii) niniejszego artykułu, niezależnie 
od tego, czy (A) taki instrument pochodny daje prawa głosu z papieru wartościowego Spółki, (B) 
istnieje wymóg lub możliwość rozliczenia takiego instrumentu pochodnego w drodze wydania 
papieru wartościowego Spółki (C) Osoba taka lub jej Podmioty Stowarzyszone bądź Osoby 
Powiązane zawarły inne transakcje zabezpieczające przed skutkami ekonomicznymi takich 
instrumentów pochodnych. 

(l) „Dzień Wypłaty” ma znaczenie określone w art. 3(a) Umowy. 

(m) „akcje odpowiadające akcjom uprzywilejowanym” mają znaczenie określone w 
art. 11(b) Umowy. 

(n) „Ustawa o Obrocie papierami wartościowymi” oznacza Ustawę o obrocie 
papierami wartościowymi z roku 1934 (ang. Securities Exchange Act of 1934), ze 
uwzględnieniem wprowadzanych zmian.  

(o) „Parytet Wymiany” ma znaczenie określone w art. 24(a) Umowy. 

(p) „Dzień Wygaśnięcia Praw” ma znaczenie określone w art. 7(a) Umowy. 

(q) „Ostateczny Dzień Wygaśnięcia Praw” oznacza Koniec Dnia Roboczego 6 
września, 2021 r. 

(r) „NASDAQ” oznacza Automatyczny System Notowań Krajowego 
Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych (National Association of Securities Dealers, 
Inc. Automated Quotations System). 

(s) „Osoba” oznacza osobę fizyczną, firmę, spółkę kapitałową (corporation), spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę osobową, trust lub inny podmiot, w tym jego następcę 
(w wyniku połączenia lub w inny sposób) tego podmiotu. 

(t) „Akcje Uprzywilejowane” oznaczają Podporządkowane Akcje Uprzywilejowane 
Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie (Series A Junior Participating Preferred Stock) 
Spółki, o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję, które dają prawa i przywileje opisane w tekście 
jednolitym Zmienionego Aktu Założycielskiego Spółki (ang. Amended and Restated Certificate 
of Incorporation). 

(u) „Cena Zakupu” początkowo wyniesie 45,00 USD za każdą tysięczną część Akcji 
Uprzywilejowanej, możliwej do nabycia w wyniku wykonania Prawa i będzie podlegała 
okresowej korekcie zgodnie z postanowieniami art. 11 lub 13 Umowy. 

(v) „Dzień Ustalenia Praw” ma znaczenie określone w preambule Umowy. 

(w) „Dzień Umorzenia Praw” oznacza termin, w którym Prawa zostaną umorzone w 
sposób przewidziany w Artykule 23 Umowy. 

(x) „Cena Umorzenia Praw” ma znaczenie określone w art. 23(a) Umowy. 

(y) „Prawo” ma znaczenie określone w preambule Umowy. 

(z) „Dokument Praw” ma znaczenie określone w art. 3(a) Umowy. 
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(aa) „Agent ds. Praw” ma znaczenie określone w preambule Umowy. 

(bb) „Umowa o Przyznanie Praw” ma znaczenie określone w preambule Umowy. 

(cc) „Papier Wartościowy” ma znaczenie określone w art. 11(d)(i) Umowy. 

(dd) „Dzień Nabycia Akcji” oznacza pierwszy dzień publicznego ogłoszenia (w tym, 
w szczególności w drodze zgłoszenia dokonanego na podstawie Ustawy o Obrocie) przez Spółkę 
lub Nabywcę, że Nabywca stał się Nabywcą lub podającego informację o istnieniu Nabywcy lub 
wcześniejsza data, w której większość członków Rady Dyrektorów zostanie powiadomiona o 
istnieniu Nabywcy. 

(ee) „Podmiot Zależny” danej Osoby oznacza spółkę kapitałową lub inny podmiot, w 
którym większość głosów lub większość papierów wartościowych uprawniających do głosu lub 
udziałów kapitałowych są własnością lub są w inny sposób kontrolowane, bezpośrednio lub 
pośrednio przez taką Osobę. 

(ff) „Dzień Sesyjny” ma znaczenie określone w art. 11(d)(i) Umowy.  

(gg) „Trust” ma znaczenie określone w art. 24(a) Umowy. 

(hh) „Umowa Trustu” ma znaczenie określone w art. 24(a) Umowy. 

Artykuł 2. Ustanowienie Agenta ds. Praw. Spółka niniejszym ustanawia 
Agenta ds. Praw, zlecając mu działanie w charakterze agenta Spółki oraz posiadaczy Praw 
(którzy zgodnie z postanowieniami art. 3 Umowy, przed Dniem Wypłaty będą także 
akcjonariuszami posiadającymi Akcje Zwykłe) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a Agent 
ds. Praw zlecenie to akceptuje. Spółka może okresowo ustanawiać także innych Agentów ds. 
Praw, w zakresie w jakim uzna to za niezbędne lub celowe, po przesłaniu Agentowi ds. Praw 
pisemnego zawiadomienia z 10-dniowym wyprzedzeniem. Agent ds. Praw nie ma obowiązku 
nadzorowania, ani nie ponosi odpowiedzialności, za działania lub zaniechania takich innych 
Agentów ds. Praw. 

Artykuł 3. Emisja Dokumentów Praw. 

(a) Do wcześniejszego z następujących terminów (i) Końca Dnia Roboczego 
10 (dziesiątego) Dnia Roboczego po Dniu Nabycia Akcji lub (ii) Końca Dnia Roboczego 10 
(dziesiątego) Dnia Roboczego (lub późniejszej daty, ustalonej przez Radę Dyrektorów zanim 
dana Osoba stanie się Nabywcą) po dniu, w którym ta Osoba (niebędąca Spółką ani Podmiotem 
Zależnym Spółki, programem świadczeń pracowniczych Spółki lub Podmiotu Zależnego Spółki ani 
podmiotem posiadającym Akcje Zwykłe dla potrzeb lub zgodnie z warunkami takiego planu) 
rozpocznie, lub po dniu, w którym ta Osoba (niebędąca Spółką ani Podmiotem Zależnym Spółki, 
programem świadczeń pracowniczych Spółki lub Podmiotu Zależnego Spółki ani podmiotem 
posiadającym Akcje Zwykłe dla potrzeb lub zgodnie z warunkami takiego planu) po raz pierwszy 
ogłosi publicznie zamiar rozpoczęcia wezwania lub oferty zamiany, w wyniku realizacji której 
dana Osoba stałaby się Właścicielem Faktycznym 10% lub więcej Akcji Zwykłych znajdujących 
się w obrocie, w każdym przypadku łącznie z dniem przypadającym po dniu zawarcia niniejszej 
Umowy o Przyznanie Praw a przed dniem emisji Praw (wcześniejsza z tych dat będzie dalej 
nazywana „Dniem Wypłaty”), (A) Prawa będą udokumentowane (z zastrzeżeniem postanowień 
art. 3(c) Umowy) dokumentami Akcji Zwykłych zarejestrowanych na posiadających je 
akcjonariuszy (które to dokumenty akcji będą jednocześnie uznawane za Dokumenty Praw), a nie 
przez odrębne Dokumenty Praw, a Prawa wiążące się ze zdematerializowanymi Akcjami 
Zwykłymi będą udokumentowane (z zastrzeżeniem postanowień art. 3(c) Umowy) wpisem takich 
Akcji Zwykłych w rejestrze akcji Spółki przy nazwach posiadających je akcjonariuszy (wpis ten 
będzie jednocześnie traktowany jako wpis dotyczący własności wiążących się z nimi Praw), a nie 
przez odrębne Dokumenty Praw (B) prawo do otrzymania Dokumentów Praw będzie zbywalne 
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wyłącznie w związku ze zbyciem Akcji Zwykłych. W możliwie szybkim terminie po Dniu 
Wypłaty, Spółka przygotuje i podpisze, a Agent ds. Praw podpisze jako druga strona, po czym 
Spółka prześle lub spowoduje przesłanie (a Agent ds. Praw prześle, o ile zostanie o to 
poproszony) przesyłką priorytetową, poleconą, z opłaconą opłatą pocztową, do każdego 
zarejestrowanego akcjonariusza, który na Koniec Dnia Roboczego w Dniu Wypłaty będzie 
posiadał Akcje Zwykłe, na jego adres wskazany w aktach Spółki, Dokument Praw, przygotowane 
zasadniczo według wzoru zawartego w Załączniku B do Umowy („Dokument Praw”), 
reprezentujące jedno Prawo na każdą posiadaną w ten sposób Akcję Zwykłą (z zastrzeżeniem 
korekt przewidzianych w niniejszej Umowie). Od Dnia Wypłaty, Prawa będą reprezentowane 
wyłącznie w postaci Dokumentów Praw. 

(b) Spółka udostępni lub spowoduje udostępnienie, tak szybko jak to będzie 
możliwe w lub po Dniu Ustalenia Praw, Podsumowanie Praw do Nabycia Akcji 
Uprzywilejowanych, zasadniczo według wzoru zawartego w Załączniku C do Umowy, każdemu 
posiadaczowi Praw, który może wystąpić z takim wnioskiem przed dniem Wygaśnięcia Praw. 
Prawa przypisane do Akcji Zwykłych, wyemitowanych na Koniec Dnia Roboczego w Dniu 
Ustalenia Praw, do Dnia Wypłaty (lub wcześniejszego z następujących terminów: Dnia 
Umorzenia lub Dnia Wygaśnięcia Praw), będą reprezentowane przez dokumenty akcji a 
zarejestrowani posiadacze Akcji Zwykłych będą jednocześnie zarejestrowanymi posiadaczami 
wiążących się z nimi Praw. Do Dnia Wypłaty (lub, jeżeli nastąpi wcześniej – Dnia Wygaśnięcia 
Praw), przedłożenie do przeniesienia dokumentu Akcji Zwykłych, w odniesieniu do którego 
wyemitowano Prawa będzie jednocześnie stanowiło przeniesienie Praw związanych z takimi 
Akcjami Zwykłymi, natomiast rejestracja przeniesienia własności Akcji Zwykłych w postaci 
zdematerializowanej, w odniesieniu do których wyemitowano Prawa będzie jednocześnie 
stanowiła rejestrację przeniesienia Prawa związanych z Akcjami Zwykłymi, których własność 
podlega przeniesieniu. 

(c) Prawa będą emitowane w odniesieniu do wszystkich Akcji Zwykłych, 
które będą wyemitowane (niezależnie od tego, czy były pierwotnie wyemitowane czy z akcji 
własnych Spółki, czy w związku z przeniesieniem lub wymianą Akcji Zwykłych) po Dniu 
Ustalenia Praw, lecz przed Dniem Wypłaty (lub Dniem Wygaśnięcia Praw, jeśli nastąpi 
wcześniej). Dokumenty reprezentujące Akcje Zwykłe będą opatrzone następującą adnotacją: 

Niniejszy dokument reprezentuje i nadaje swojemu posiadaczowi 
określone prawa opisane w Umowie o Przyznanie Praw z dnia 6 
września 2011 r. pomiędzy Central European Distribution 
Corporation („Spółka”) a Agentem ds. Praw (z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian, „Umowa o Przyznanie Praw”), której 
postanowienia są niniejszym włączone do niniejszego 
dokumentu przez odniesienie i egzemplarz której znajduje się w 
aktach przechowywanych w siedzibie Spółki. W określonych 
okolicznościach opisanych w Umowie o Przyznanie Praw, prawa 
te zostaną udokumentowane odrębnymi dokumentami nie będą 
już reprezentowane przez niniejszy dokument. Na pisemną 
prośbę, Spółka prześle posiadaczowi niniejszego dokumentu 
bezpłatnie kopię Umowy o Przyznanie Praw. W określonych 
sytuacjach opisanych w Umowie o Przyznanie Praw, prawa 
przyznane danej osobie, która stanie się Nabywcą lub 
Podmiotem Stowarzyszonym bądź Osobą Powiązaną Nabywcy 
(zgodnie z ich definicją w Umowie o Przyznanie Praw), w tym 
prawa posiadane przez kolejnego posiadacza, mogą utracić 
ważność i przestać być zbywalne. 

Jeżeli chodzi o wstępne potwierdzenie transakcji oraz późniejsze okresowe potwierdzenia w 
odniesieniu do zdematerializowanych Akcji Zwykłych, potwierdzenie takie winno być opatrzone 
następującą adnotacją: 
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Rejestracja w rejestrze akcji Spółki Central European 
Distribution Corporation („Spółka”) akcji zwykłych, których 
dotyczy niniejsze wstępne potwierdzenie transakcji lub 
późniejsze okresowe potwierdzenie, reprezentuje także i 
przyznaje zarejestrowanemu posiadaczowi takich akcji pewne 
prawa opisane w Umowie o Przyznanie Praw, z dnia 6 września 
2011 r., pomiędzy Spółką a Agentem ds. Praw (z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian, „Umowa o Przyznanie 
Praw”), której postanowienia są niniejszym włączone do 
niniejszego dokumentu przez odniesienie i egzemplarz której 
znajduje się w aktach przechowywanych w siedzibie Spółki. W 
określonych okolicznościach opisanych w Umowie o Przyznanie 
Praw, prawa te zostaną udokumentowane odrębnymi 
dokumentami i nie będą już reprezentowane przez taki wpis do 
rejestru. Na pisemną prośbę, Spółka prześle posiadaczowi 
niniejszego dokumentu bezpłatnie kopię Umowy o Przyznanie 
Praw. W określonych sytuacjach opisanych w Umowie o 
Przyznanie Praw, prawa przyznane danej osobie, która stanie się 
Nabywcą lub Podmiotem Stowarzyszonym bądź Osobą 
Powiązaną Nabywcy (zgodnie z ich definicją w Umowie o 
Przyznanie Praw), w tym prawa posiadane przez kolejnego 
posiadacza, mogą utracić ważność i przestać być zbywalne.  

Jeżeli chodzi o dokumenty zawierające wyżej przytoczoną adnotację, do Dnia Wypłaty (lub Dnia 
Wygaśnięcia Praw, o ile nastąpi wcześniej), Prawa związane z Akcjami 
Zwykłymi  reprezentowanymi przez takie dokumenty będą udokumentowane wyłącznie przez  te 
dokumenty, a przełożenie każdego takiego dokumentu do przeniesienia będzie jednocześnie 
stanowiło   przeniesienie Praw związanych z Akcjami Zwykłymi przezeń 
reprezentowanymi. Jeżeli chodzi o wstępne potwierdzenie transakcji lub późniejsze okresowe 
potwierdzenia zawierające powyższą adnotację, do Dnia Wypłaty (lub Dnia Wygaśnięcia Praw, o 
ile nastąpi wcześniej), Prawa związane z Akcjami Zwykłymi w odniesieniu do których wydano 
takie potwierdzenia, będą udokumentowane wyłącznie przez wpis własności Akcji Zwykłych w 
rejestrze akcji Spółki, a wpis przeniesienia własności w tym rejestrze będzie jednocześnie 
stanowił przeniesienie Praw związanych z Akcjami Zwykłymi, których własność została 
przeniesiona. W przypadku zakupu lub nabycia przez Spółkę Akcji Zwykłych po Dniu Ustalenia 
Prawa ale przed Dniem Wypłaty (i w odniesieniu do takich Akcji Zwykłych ), Prawa związane z 
Akcjami Zwykłymi będą uważane za umorzone i anulowane, w związku z czym Spółka nie 
będzie już uprawniona do wykonywania Praw związanych z Akcjami Zwykłymi, które nie będą 
już  znajdowały się w obrocie. Niezależnie od postanowień art. 3(c), niezamieszczenie adnotacji 
nie ma wpływu na  wykonalność jakiejkolwiek części niniejszej Umowy o Przyznanie Praw lub 
praw  jakiegokolwiek  posiadacza  Praw.  

Artykuł 4. Wzór Dokumentu Praw. Dokumenty Praw (oraz wzory decyzji o 
nabyciu Akcji Uprzywilejowanych i cesji, które mają być wydrukowane na ich odwrocie) winny 
być sporządzone zasadniczo według wzoru zamieszczonego w Załączniku B do Umowy i mogą 
być na nich wydrukowane takie oznaczenia identyfikacyjne lub inne oznaczenia, adnotacje, 
podsumowania lub potwierdzenia, jakie Spółka może uznać za stosowne i które nie są sprzeczne 
z postanowieniami Umowy o Przyznanie Praw, bądź jakie mogą być wymagane w celu 
zastosowania się do właściwych przepisów prawa, zasad lub regulacji wprowadzonych na 
podstawie takich przepisów lub regulaminu giełdy papierów wartościowych bądź 
zautomatyzowanego systemu notowań, w których Prawa mogą być notowane lub oferowane, 
bądź w celu dostosowania do wymogów dotyczących ich użytkowania. Z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszej Umowy o Przyznanie Praw, bez względu na datę emisji, Dokumenty Praw 
będą datowane na Dzień Ustalenia Praw i będą opatrzone datą podpisania ich przez Agenta ds. 
Praw. Na swoim awersie będą przyznawały swoim posiadaczom prawa do nabycia wskazanej w 
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nich liczby tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanych po wskazanej Cenie Zakupu, jednak 
liczba tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej oraz Cena Zakupu będą podlegały korekcie 
przewidzianej w niniejszej Umowie. 

Artykuł 5. Kontrasygnata i rejestracja. 

(a) W imieniu Spółki Dokumenty Praw podpisuje Dyrektor Generalny (ang. 
Chief Executive Officer), Prezes (ang. President) lub jeden z Wiceprezesów (ang. Vice President) 
lub Skarbnik (ang. Treasurer) albo własnoręcznie albo w formie faksymile podpisu, opatruje je 
pieczęcią Spółki lub jej faksymile. Dokumenty Praw są poświadczane przez Sekretarza (ang. 
Secretary), Zastępcę Sekretarza (ang. Assistant Secretary) Spółki lub przez wyznaczonych przez 
Radę Dyrektorów członków kierownictwa albo własnoręcznie albo w formie faksymile podpisu. 
Dokumenty Praw kontrasygnuje Agent ds. Praw, własnoręcznie lub w formie faksymile podpisu i 
bez takiej kontrasygnaty Dokumenty Praw nie są ważne dla żadnych potrzeb. Jeżeli członek 
kierownictwa Spółki, który złoży swój podpis na jakimkolwiek Dokumencie Praw, przestanie być 
członkiem kierownictwa Spółki zanim Agent ds. Praw kontrasygnuje ten Dokument Praw oraz 
zanim dany Dokument Praw zostanie wyemitowany i wydany przez Spółkę, wówczas taki 
Dokument Praw może mimo wszystko zostać kontrasygnowany przez Agenta ds. Praw oraz 
wyemitowany i wydany przez Spółkę, będąc tak samo ważnym i skutecznym jakim byłby, gdyby 
członek kierownictwa, który je podpisał nie przestał być członkiem kierownictwa. Dokument 
Praw może także zostać podpisany w imieniu Spółki przez dowolną Osobę, która w faktycznym 
dniu jego podpisania będzie członkiem kierownictwa Spółki uprawnionym do podpisywania 
Dokumentów Praw, nawet jeśli w dniu zawarcia niniejszej Umowy o Przyznanie Praw, Osoba 
taka nie był jeszcze członkiem kierownictwa. 

(b) Po Dniu Wypłaty, Agent ds. Praw będzie prowadził lub zleci 
prowadzenie, w swojej siedzibie, księgi ewidencyjnej oraz rejestracji przeniesień Dokumentów 
Praw wyemitowanych na podstawie niniejszej Umowy. Księgi te będą wymieniały nazwy i 
adresy poszczególnych posiadaczy Dokumentów Praw, wyszczególniały liczbę Praw wskazaną 
na rewersie każdego Dokumentu Praw, numer każdego Dokumentu Praw oraz jego datę. 

Artykuł 6. Przeniesienie, podział, połączenie oraz wymiana Dokumentów 
Praw. Uszkodzenie, zniszczenie, utrata lub kradzież Dokumentów Praw. 

(a) Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 14 niniejszej Umowy o 
Przyznanie Praw, w dowolnym terminie po Końcu Dnia Roboczego w Dniu Wypłaty, oraz przed 
Końcem Dnia Roboczego w Dniu Wygaśnięcia Praw, każdy Dokument lub dowolne Dokumenty 
Praw (z wyjątkiem Dokumentów Praw reprezentujących Prawa, które uległy unieważnieniu 
zgodnie z postanowieniami art. 11(a)(ii) Umowy lub zostały wymienione zgodnie z 
postanowieniami artykułu 24 Umowy) mogą zostać przeniesione, podzielone, połączone lub 
wymienione na inny Dokument lub Dokumenty Praw uprawniające zarejestrowanego posiadacza 
do nabycia określonej liczby tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanych (z zastrzeżeniem 
przewidzianej w Umowie korekty), do których nabycia dany Dokument lub Dokumenty Praw 
uprawniały posiadacza. Każdy zarejestrowany posiadacz, który zamierza przenieść, podzielić, 
połączyć lub wymienić Dokument lub Dokumenty Praw, winien złożyć stosowny wniosek na 
piśmie i doręczyć go Agentowi ds. Praw oraz przedłożyć Dokument lub Dokumenty Praw do 
przeniesienia, podziału, połączenia lub wymiany w siedzibie Agenta ds. Praw. Dokumenty Praw 
są zbywalne wyłącznie w drodze wpisu do księgi rejestru Agenta ds. Praw. Niezależnie od 
odmiennych postanowień niniejszej Umowy o Przyznanie Praw, ani Agent ds. Praw ani Spółka 
nie będą zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek działań w stosunku do zarejestrowanego 
posiadacza po domniemanym wykonaniu praw opisanym w niniejszym Artykule 6, chyba że 
posiadacz ten, oprócz zastosowania się do innych odpowiednich postanowień Umowy o 
Przyznanie Praw, (i) prawidłowo wypełni i podpisze zaświadczenie zawarte we wzorze cesji 
zamieszczonej na rewersie Dokumentu (Dokumentów) Praw oraz (ii) przedstawi dodatkowe 
potwierdzenie tożsamości Właściciela Faktycznego (lub wcześniejszego Właściciela 
Faktycznego) lub Podmiotów Stowarzyszonych bądź Osób Powiązanych Właściciela 
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Faktycznego, lub jakiejkolwiek Osoby, z którą ów Właściciel Faktyczny lub Podmiot 
Stowarzyszony bądź Osoba Powiązana Właściciela Faktycznego zawarła umowę, ustalenie lub 
porozumienie (niezależnie od tego, czy zostało sporządzone na piśmie) dotyczące nabycia, 
posiadania, głosowania lub rozporządzenia papierami wartościowymi Spółki, o jakie Spółka 
zasadnie poprosi. Następnie, z zastrzeżeniem postanowień art. 7(e), 14 oraz 24 Umowy o 
Przyznanie Praw, Agent ds. Praw kontrasygnuje i wyda uprawnionej Osobie Dokument lub 
Dokumenty Praw, zgodnie ze stosownym wnioskiem. Spółka może wymagać zapłaty kwoty 
wystarczającej do pokrycia ewentualnych podatków lub opłat, jakie mogą zostać nałożone w 
związku z przeniesieniem, podziałem, połączeniem lub wymianą Dokumentów Praw. Agent ds. 
Praw nie ma obowiązku ani nie jest zobowiązany do podjęcia działań na podstawie dowolnego 
artykułu niniejszej Umowy o Przyznanie Praw, który wymaga zapłaty przez posiadacza Praw 
właściwych podatków lub opłat, o ile i dopóki uzyska zasadne przekonanie, że takie podatki lub 
opłaty publicznoprawne zostały uiszczone.  

(b) W dowolnym terminie po Końcu Dnia Roboczego w Dniu Wypłaty 
najpóźniej przy Końcu Dnia Roboczego w Dniu Wygaśnięcia Praw, po otrzymaniu przez Spółkę 
oraz Agenta ds. Praw, racjonalnie przekonującego ich dowodu utraty, kradzieży, zniszczenia lub 
uszkodzenia Dokumentu Praw (z wyjątkiem Dokumentów Praw reprezentujących Prawa, które 
uległy unieważnieniu zgodnie z postanowieniami art. 11(a)(ii) Umowy lub zostały wymienione 
zgodnie z postanowieniami artykułu 24 Umowy), oraz w przypadku utraty, kradzieży lub 
zniszczenia, otrzymaniu racjonalnie przekonującego ich zwolnienia z odpowiedzialności lub 
zabezpieczenia oraz na żądanie Spółki, zwrotu Spółce lub Agentowi ds. Praw wszelkich zasadnie 
poniesionych w związku z tym kosztów oraz po przedłożeniu Agentowi ds. Praw i anulowaniu 
uszkodzonego Dokumentu Praw, Spółka przygotuje i podpisze, a Agent ds. Praw kontrasygnuje, 
po czym Spółka prześle lub zleci wysłanie (a Agent ds. Praw prześle o ile zostanie o to 
poproszony) nowy Dokument Praw o identycznym brzmieniu z treścią utraconego, skradzionego, 
zniszczonego lub uszkodzonego Dokumentu Praw. 

Artykuł 7. Wykonanie Praw. Cena Nabycia. Dzień Wygaśnięcia Praw. 

(a) Zarejestrowany posiadacz Dokumentu Praw może wykonać Prawa z 
niego przysługujące (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy), w całości lub 
częściowo, w dowolnym terminie po Dniu Wypłaty, w drodze przedłożenia Dokumentu Praw, z 
prawidłowo wypełnioną i podpisaną decyzją o nabyciu Akcji Uprzywilejowanych zamieszczoną 
na rewersie Dokumentu Praw, Agentowi ds. Praw w jego siedzibie, dokonując jednocześnie 
zapłaty Ceny Nabycia za każdą tysięczną część Akcji Uprzywilejowanej, w odniesieniu do której 
wykonuje Prawa, do dnia („Dzień Wygaśnięcia Praw”) który przypadnie najwcześniej z 
następujących terminów (i) Końca Dnia Roboczego w Ostatecznym Dniu Wygaśnięcia Praw, (ii) 
Końca Dnia Roboczego w Dniu Umorzenia lub (iii) terminu wymiany Praw zgodnie z 
postanowieniami artykułu 24 Umowy. 

(b) Cena Nabycia jest płatna w walucie będącej prawnym środkiem 
płatniczym w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z artykułem 7(c) Umowy. 

(c) Po otrzymaniu Dokumentu Praw reprezentującego wykonalne Prawa, 
wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną decyzją o nabyciu Akcji Uprzywilejowanych i 
poświadczeniem, któremu będzie towarzyszyć zapłata Ceny nabycia za łączną liczbę tysięcznych 
części nabywanych Akcji Uprzywilejowanych oraz kwoty należnego podatku od czynności 
cywilnoprawnych lub opłaty publicznoprawnej nałożonych na posiadacza danego Dokumentu 
Praw zgodnie z artykułem 9 Umowy gotówką lub poświadczonym czekiem, czekiem kasowym 
lub poleceniem przelewu płatnym na zlecenie Spółki, Agent ds. Praw niezwłocznie: (i) (A) 
zażąda od agenta transferowego przedstawienia świadectw dotyczących nabywanej liczby Akcji 
Uprzywilejowanych a Spółka niniejszym nieodwołalnie upoważnia agenta transferowego do 
wypełnienia wszystkich takich żądań lub, w przypadku zdematerializowanych Akcji 
Uprzywilejowanych, zażąda od agenta transferowego zawiadomienia określającego liczbę 
nabywanych Akcji Uprzywilejowanych, które zostaną wpisane do rejestru akcji Spółki a Spółka 
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niniejszym nieodwołalnie upoważnia agenta transferowego do wypełnienia wszystkich takich 
żądań, lub (B) jeżeli Spółka postanowi zdeponować łączną liczbę Akcji Uprzywilejowanych 
przypadających do wydania z chwilą wykonania Praw na podstawie niniejszej Umowy o 
Przyznanie Praw u agenta depozytowego, Agent ds. Praw niezwłocznie zażąda od agenta 
depozytowego przedłożenia świadectw depozytowych reprezentujących prawa do takiej liczby 
tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej, jaka ma zostać nabyta (a w takim przypadku 
Dokumenty Akcji Uprzywilejowanych reprezentowane przez te świadectwa zostaną 
zdeponowane przez agenta transferowego Akcji Uprzywilejowanych u agenta depozytowego) a 
Spółka niniejszym poleca agentowi depozytowemu wykonanie takiego żądania; (ii) odpowiednio, 
zażąda od Spółki kwoty w gotówce tytułem zapłaty za wyemitowanie ułamkowych części akcji 
zgodnie z postanowieniami artykułu 14 Umowy lub w innym przypadku zgodnie z 
postanowieniami art. 11(a)(iii) Umowy; (iii) niezwłocznie po otrzymaniu takich świadectw lub 
kwitów depozytowych, spowoduje ich doręczenie, lub na polecenie zarejestrowanego posiadacza 
danego Dokumentu Praw, wpisanie ich do rejestru przy nazwie/nazwach osób wskazanych przez 
posiadacza; oraz (iv) w stosownych przypadkach, po otrzymaniu, niezwłocznie doręczyć kwotę w 
gotówce lub na polecenie zarejestrowanego posiadacza Dokumentu Praw, w przypadku, gdy 
Spółka ma obowiązek wyemitowania innych papierów wartościowych Spółki na podstawie art. 
11(a)(iii) Umowy, Spółka poczyni wszelkie przygotowania konieczne do udostępnienia tych 
innych papierów wartościowych do wydania przez Agenta ds. Praw, a gdy okaże się to konieczne 
do wykonania postanowień niniejszej Umowy o Przyznanie Praw. 

(d) Jeżeli zarejestrowany posiadacz Dokumentu Praw nie wykona wszystkich 
Praw reprezentowanych przez ten Dokument, Agent ds. Praw wyda zarejestrowanemu 
posiadaczowi takiego Dokumentu Praw lub jego prawidłowo upoważnionym cesjonariuszom, 
nowe Dokumenty Praw reprezentujące Prawa, które nie zostały jeszcze wykonane, z 
zastrzeżeniem postanowień artykułu 14 Umowy. 

(e) Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy o 
Przyznanie Praw, (i) Prawa w żadnym przypadku nie staną się na mocy jakichkolwiek 
postanowień niniejszej Umowy o Przyznanie Praw wykonalne przed Dniem Wypłaty oraz (ii) ani 
Agent ds. Praw ani Spółka nie będzie miała obowiązku podjąć żadnych działań w stosunku do 
zarejestrowanego posiadacza Praw po domniemanym wykonaniu praw zgodnie z 
postanowieniami niniejszego art. 7, chyba że taki zarejestrowany posiadacz, oprócz zastosowania 
wymogów art. 7(a) Umowy, (A) prawidłowo wypełni i podpisze zaświadczenie w postaci decyzji 
o nabyciu Akcji Uprzywilejowanych zamieszczonej na rewersie Dokumentu Praw przedłożonego 
do wykonania oraz (B) przedstawi dodatkowe potwierdzenie tożsamości Właściciela 
Faktycznego (lub wcześniejszego Właściciela Faktycznego) lub Podmiotów Stowarzyszonych 
bądź Osób Powiązanych Właściciela Faktycznego, lub jakiejkolwiek Osoby, z którą ów 
Właściciel Faktyczny lub Podmiot Stowarzyszony bądź Osoba Powiązana Właściciela 
Faktycznego zawarła umowę, ustalenie lub porozumienie (niezależnie od tego, czy zostało 
sporządzone na piśmie) dotyczące nabycia, posiadania, głosowania lub rozporządzenia papierami 
wartościowymi Spółki, o jakie Spółka zasadnie poprosi. 

Artykuł 8. Unieważnienie i zniszczenie Dokumentów Praw. Wszystkie 
Dokumenty Praw składane w celu wykonania, przeniesienia, podziału, połączenia lub wymiany 
zostaną, w przypadku ich składania Spółce lub dowolnemu jej przedstawicielowi, doręczone 
Agentowi ds. Praw w celu unieważnienia lub w formie unieważnionej, a w przypadku ich 
składania Agentowi ds. Praw, zostaną przez niego unieważnione, przy czym żadne Dokumenty 
Praw nie będą wystawiane w ich miejsce, chyba że postanowienia niniejszej Umowy wyraźnie 
stanowią inaczej. Spółka doręczy Agentowi ds. Praw w celu unieważnienia i umorzenia, a Agent 
ds. Praw odpowiednio unieważni i umorzy wszelkie pozostałe Dokumenty Praw kupione lub 
nabyte przez Spółkę inaczej niż w ich wykonaniu. Agent ds. Praw przekaże Spółce wszystkie 
unieważnione Dokumenty Praw lub na pisemny wniosek Spółki zniszczy takie unieważnione 
Dokumenty Praw i w takim przypadku doręczy Spółce poświadczenie ich zniszczenia. 

Artykuł 9. Dostępność Akcji Uprzywilejowanych. 
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(a) Spółka zobowiązuje się i postanawia dołożyć odpowiednich starań w 
celu zastrzeżenia i udostępnienia ze swoich autoryzowanych i niewyemitowanych Akcji 
Uprzywilejowanych, lub dowolnych innych Akcji Uprzywilejowanych znajdujących się w jej 
posiadaniu, liczby Akcji Uprzywilejowanych, która będzie wystarczająca w celu umożliwienia 
wykonania w całości wszystkich niewykonanych Praw zgodnie z art. 7 niniejszej Umowy. Spółka 
zobowiązuje się i postanawia podjąć wszelkie działania, które mogą być konieczne w celu 
zapewnienia, że wszystkie papiery wartościowe dostarczone (lub udokumentowane w formie 
zarejestrowania w rejestrze akcji Spółki) w wykonaniu Praw będą w momencie dostarczenia 
dokumentów dotyczących takich papierów wartościowych lub ich rejestracji (pod warunkiem 
zapłaty Ceny Zakupu) należycie i ważnie autoryzowane i wyemitowane oraz w pełni opłacone i 
niewymagające dopłat. 

(b) Ponadto Spółka zobowiązuje się i postanawia, że zapłaci w terminie 
wszelkie należne federalne i stanowe podatki od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty 
administracyjne, jakie mogą być płatne z tytułu emisji lub wydania Dokumentów Praw lub 
dowolnych Akcji Uprzywilejowanych (lub, jeżeli takie papiery wartościowe nie mają formy 
dokumentu, rejestracji takich papierów wartościowych w rejestrze akcji Spółki) w wykonaniu 
Praw. Spółka nie będzie jednak zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek podatku od czynności 
cywilnoprawnych, który może być płatny z tytułu dowolnego przeniesienia lub wydania 
Dokumentów Praw, bądź wystawienia lub wydania dokumentów lub świadectw depozytowych 
dotyczących Akcji Uprzywilejowanych (lub ich rejestracji) na rzecz Osoby innej niż 
zarejestrowany posiadacz Dokumentu Praw dokumentującego Prawa przedstawiane do 
wykonania ani nie będzie zobowiązana do wystawienia lub wydania jakichkolwiek dokumentów 
lub świadectw depozytowych dotyczących Akcji Uprzywilejowanych w wykonaniu dowolnych 
Praw dopóki odpowiedni podatek lub opłata nie zostanie uregulowany (podatek lub opłata płatna 
przez posiadacza Dokumentu Praw w momencie jego złożenia) lub dopóki nie zostanie 
stwierdzone w sposób racjonalnie zadowalający Spółkę, że taki podatek lub opłata nie jest 
należny. 

(c) Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie papiery 
wartościowe emitowane zgodnie z niniejszą Umową zostaną wyemitowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

(d) Spółka dołoży wszelkich starań w celu (i) złożenia we właściwej formie, 
w najwcześniejszym możliwym terminie po pierwszym Dniu Wypłaty, na który zostało ustalone 
wynagrodzenie przekazywane przez Spółkę w wykonaniu Praw zgodnie z art. 11(a)(iii), lub 
stosownie do wymogów prawa,  zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie amerykańskiej ustawy o 
papierach wartościowych z roku 1933 (ang. Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami 
(„Ustawa”), dotyczącego papierów wartościowych nabywanych w wykonaniu Praw, (ii) 
spowodowania, by takie zgłoszenie rejestracyjne stało się skuteczne najszybciej, jak to możliwe 
po jego złożeniu oraz (iii) spowodowania, by takie zgłoszenie rejestracyjne pozostało w mocy 
(wraz z prospektem każdorazowo spełniającym wymagania Ustawy) do wcześniejszego z 
następujących terminów (A) dnia, z którym wykonywanie Praw przestanie być możliwe w 
odniesieniu do takich papierów wartościowych lub (B) Ostatecznego Dnia Wygaśnięcia Praw. 
Spółka może tymczasowo zawiesić wykonywanie Praw, na okres nieprzekraczający 
dziewięćdziesięciu (90) dni od terminu określonego w ust. (i) pierwszego zdania art. 9(d), w celu 
sporządzenia i złożenia takiego zgłoszenia rejestracyjnego oraz nadania mu mocy obowiązującej. 
W przypadku dowolnego takiego zawieszenia, Spółka wyda publiczne oświadczenie, w którym 
stwierdzi, że wykonywanie Praw zostało tymczasowo zawieszone oraz kolejne publiczne 
oświadczenie w momencie, w którym takie zawieszenie przestanie obowiązywać. Spółka 
zawiadomi Agenta ds. Praw za każdym razem, gdy będzie wydawała publiczne oświadczenie na 
podstawie art. 9(d) niniejszej Umowy oraz przekaże Agentowi ds. Praw kopię takiego 
oświadczenia. Ponadto, jeżeli Spółka ustali, że zgłoszenie rejestracyjne będzie wymagane po 
Dniu Wypłaty, wówczas Spółka może tymczasowo zawiesić wykonywanie Praw  do czasu 
uznania zgłoszenia rejestracyjnego za skuteczne. Spółka dołoży wszelkich starań w celu podjęcia 
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działań, które mogą być właściwe lub w celu zapewnienia zgodności z prawem papierów 
wartościowych lub przepisami regulującymi oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych 
różnych stanów w związku z wykonywaniem Praw oraz, w zakresie wymaganym w celu 
umożliwienia ich wykonywania po Dniu Wypłaty, w celu doprowadzenia do ich notowania w 
dowolnej jurysdykcji, w której Akcje Zwykłe Spółki są notowane lub dopuszczone do obrotu na 
uznanej giełdzie papierów wartościowych. Nie naruszając żadnego postanowienia niniejszej 
Umowy, Prawa nie będą wykonywane, a Spółka i Agent ds. Praw nie będą zobowiązani do 
wydania Dokumentów Praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli wymóg rejestracji, kwalifikacji 
lub podobny wymóg prawa w takiej jurysdykcji nie zostanie spełniony, ich wykonanie lub 
wydanie nie będzie dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem lub prawnie wymagane 
zgłoszenie rejestracyjne (lub podobny dokument) nie zostanie uznane za skuteczne. 

Artykuł 10. Dzień ustalenia praw z Akcji Uprzywilejowanych. Każda Osoba, 
na rzecz której zostanie wystawiony dowolny dokument dotyczący Akcji Uprzywilejowanych 
(lub na rzecz której takie papiery wartościowe zostaną zarejestrowane w rejestrze akcji Spółki) w 
wykonaniu Praw będzie pod każdym względem uznawana za zarejestrowanego posiadacza 
reprezentowanych Akcji Uprzywilejowanych i odpowiedni dokument (lub rejestracja) będzie 
datowany na dzień, w którym Dokument Praw dokumentujący takie Prawa został należycie 
złożony i w którym dokonano płatności Ceny Zakupu (oraz wszelkich obowiązujących podatków 
od czynności cywilnoprawnych i opłat), z zastrzeżeniem, że jeżeli dzień takiego złożenia i 
płatności jest dniem, w którym księgi ewidencji przenoszenia Akcji Uprzywilejowanych są 
zamknięte, wówczas taka Osoba będzie uznana za zarejestrowanego posiadacza takich akcji i 
odpowiedni dokument (lub rejestracja) będzie datowany na następny przypadający po nim Dzień 
Roboczy, w którym księgi ewidencji przenoszenia Akcji Uprzywilejowanych będą otwarte. Przed 
wykonaniem Praw udokumentowanych przez Dokument Praw, jego posiadacz nie będzie mieć 
żadnych praw przysługujących posiadaczowi Akcji Uprzywilejowanych, na które Prawa mogą 
być wykonane, w tym między innymi, prawa głosu, prawa do otrzymania dywidendy lub innych 
wypłat lub prawa do wykonania jakichkolwiek praw poboru, a także nie będzie uprawniony do 
otrzymywania jakichkolwiek zawiadomień o postępowaniach Spółki, za wyjątkiem 
przewidzianych w niniejszej Umowie. 

Artykuł 11. Korekta Ceny Zakupu, liczba Akcji lub liczba Praw. Cena 
Zakupu, liczba Akcji Uprzywilejowanych objętych każdym Prawem oraz liczba niewykonanych 
Praw podlega korekcie zgodnie z postanowieniami art. 11. 

(a) (i) Jeżeli Spółka w dowolnym czasie po dniu zawarcia niniejszej 
Umowy o Przyznanie Praw (A) ogłosi lub wypłaci dywidendę z tytułu Akcji Uprzywilejowanych 
płatną w formie Akcji Uprzywilejowanych, (B) dokona dalszego podziału znajdujących się w 
obrocie Akcji Uprzywilejowanych, (C) połączy znajdujące się w obrocie Akcje Uprzywilejowane 
w mniejszą liczbę Akcji Uprzywilejowanych lub (D) wyemituje jakiekolwiek akcje w ramach 
swojego kapitału tytułem zmiany klasyfikacji Akcji Uprzywilejowanych (w tym dowolnej 
zmiany klasyfikacji w związku z konsolidacją lub połączeniem, w którym Spółka będzie 
zachowywać ciągłość bytu prawnego), o ile art. 11(a) nie stanowi inaczej, wówczas Cena Zakupu 
obowiązująca w dniu ustalenia praw do takiej dywidendy lub dniu wejścia w życie takiego 
podziału, połączenia lub zmiany klasyfikacji, oraz liczba i rodzaj akcji, które mogą być 
emitowane w wykonaniu każdego Prawa zostaną proporcjonalnie skorygowane w taki sposób, 
aby posiadacz jednego Prawa wykonywanego po tym terminie miał prawo otrzymać akcje w 
łącznej liczbie i rodzaju, gdyby takie Prawo zostałoby wykonanie bezpośrednio przed tym 
terminem i w czasie, kiedy księgi ewidencji przenoszenia Akcji Uprzywilejowanych byłyby 
otwarte, których taki posiadacz stałby się właścicielem w jego wykonaniu i które miałby prawo 
otrzymać z racji dywidendy, podziału, połączenia lub zmiany klasyfikacji, z zastrzeżeniem, że w 
żadnym przypadku wynagrodzenie płatne w wykonaniu jednego Prawa nie będzie niższe od 
łącznej wartości nominalnej akcji Spółki emitowanych w wykonaniu jednego Prawa. W razie 
zajścia zdarzenia, które wymagałoby korekty na podstawie art. 11(a)(i) i art. 11(a)(ii) niniejszej 
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Umowy, korekta przewidziana w art. 11(a)(i) będzie uzupełniająca i zostanie przeprowadzona 
przed korektą wymaganą zgodnie z art. 11(a)(ii) niniejszej Umowy. 

(ii) Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 i art. 24 niniejszej Umowy, 
w dowolnym czasie po dniu zawarcia niniejszej Umowy o Przyznanie Praw, jeżeli dowolna 
Osoba stanie się Nabywcą, wówczas począwszy od pierwszego wystąpienia takiego zdarzenia 
każdy posiadacz Prawa będzie mieć prawo do otrzymania w jego wykonaniu, po cenie za Prawo 
równej aktualnej wówczas Cenie Zakupu pomnożonej przez liczbę tysięcznych części Akcji 
Uprzywilejowanej, na którą Prawo będzie wówczas mogło być wykonane (bez nadawania mocy 
obowiązującej postanowieniom art. 11(a)(ii)), zgodnie z warunkami niniejszej Umowy o 
Przyznanie Praw i zamiast Akcji Uprzywilejowanych, takiej liczby Akcji Zwykłych, jaka będzie 
równa wynikowi (A) mnożenia aktualnej wówczas Ceny Zakupu przez liczbę tysięcznych części 
Akcji Uprzywilejowanej, na którą Prawo będzie wówczas mogło być wykonane (bez nadawania 
mocy obowiązującej postanowieniom art. 11(a)(ii)) oraz podzielenia tego iloczynu przez (B) 50% 
aktualnej wówczas ceny rynkowej za jedną Akcję Zwykłą (ustalonej zgodnie z art. 11(d) 
niniejszej Umowy) w dniu wystąpienia takiego zdarzenia lub dniu pierwszego publicznego 
zawiadomienia o takim zdarzeniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli transakcja, która powodowałaby 
zastosowanie powyżej korekty będzie również podlegała postanowieniom art. 13 niniejszej 
Umowy, wówczas będą mieć zastosowanie jedynie postanowienia art. 13 niniejszej Umowy i 
żadna korekta nie zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami art. 11(a)(ii). Jeżeli dowolna 
Osoba stanie się Nabywcą i w tym czasie będą występować niewykonane Prawa, wówczas 
Spółka nie podejmie żadnych działań, które mogłyby zlikwidować lub uszczuplić świadczenia, 
których nabycie jest przewidziane przez te Prawa. Nie naruszając żadnego postanowienia 
niniejszej Umowy o Przyznanie Praw, począwszy od zajścia takiego zdarzenia, wszelkie Prawa 
nabywane lub nabyte bądź Faktycznie Posiadane na Własność przez (1) dowolnego Nabywcę 
(lub dowolną Osobę Powiązaną lub Podmiot Stowarzyszony takiego Nabywcy), (2) cesjonariusza 
dowolnego Nabywcy (bądź Osoby Powiązanej lub Podmiotu Stowarzyszonego), który stanie się 
cesjonariuszem po tym, jak Nabywca stanie się Nabywcą lub (3) cesjonariusza Nabywcy (bądź 
Osoby Powiązanej lub Podmiotu Stowarzyszonego), który stanie się cesjonariuszem zanim 
Nabywca stanie się Nabywcą lub w tym samym czasie i który otrzyma takie Prawa na podstawie 
(I) przeniesienia (niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane za wynagrodzeniem czy też nie) 
od Nabywcy (bądź Osoby Powiązanej lub Podmiotu Stowarzyszonego) na rzecz posiadaczy 
udziałów w kapitale takiego Nabywcy (lub Osoby Powiązanej lub Podmiotu Stowarzyszonego) 
lub na rzecz dowolnej Osoby, z którą Nabywca (bądź Osoba Powiązana lub Podmiot 
Stowarzyszony) zawarł obowiązującą umowę, układ lub porozumienie (niezależnie od tego, czy 
została zachowana forma pisemna czy też nie) w sprawie przenoszonych Praw lub (II) 
przeniesienia, które Rada Dyrektorów uznała za część planu, układu lub porozumienia  
(niezależnie od tego, czy została zachowana forma pisemna czy też nie), którego podstawowym 
celem lub skutkiem jest uniknięcie obowiązywania postanowień art. 11(a)(ii), uznaje się za 
nieważne, a posiadacz takich Praw (niezależnie od tego, czy taki posiadacz jest Nabywcą bądź 
Osobą Powiązaną lub Podmiotem Stowarzyszonym Nabywcy czy też nie) nie będzie miał 
żadnego prawa do wykonania takich Praw na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej 
Umowy o Przyznanie Praw lub innej. Nie zostanie wydany żaden Dokument Praw zgodnie z 
postanowieniami art. 3, 6, 7(d) lub 11(i) niniejszej Umowy, który reprezentowałby Prawa 
nieważne zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, a każdy Dokument Praw doręczony 
Agentowi ds. Praw i reprezentujący Prawa nieważne zgodnie z postanowieniami niniejszego 
ustępu zostanie unieważniony. 

(iii) Jeżeli nie będzie dostatecznej liczby Akcji Zwykłych 
wyemitowanych, które nie znajdują się w obrocie lub autoryzowanych, lecz nie wyemitowanych, 
które umożliwiałyby wykonanie Praw w całości zgodnie z powyższym ust. (ii), Spółka podejmie 
wszelkie działania, jakie mogą być konieczne w celu autoryzowania dodatkowych Akcji 
Zwykłych do emisji w wykonaniu Praw. Jeżeli pomimo dołożenia wszelkich starań w dobrej 
wierze Spółka nie będzie mogła podjąć takich działań, jakie mogą okazać się konieczne w celu 
autoryzowania dodatkowych Akcji Zwykłych, wówczas Spółka zastąpi każdą Akcję Zwykłą, 
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która w przeciwnym razie zostałaby wyemitowana w wykonaniu Prawa taką liczbą Akcji 
Uprzywilejowanych lub ich częścią ułamkową (lub papierem wartościowym o zasadniczo 
zbliżonych prawach, przywilejach, preferencjach, prawach głosu i prawach majątkowych), aby 
aktualna cena rynkowa za jedną Akcję Uprzywilejowaną (lub inny papier wartościowy) 
pomnożona przez ich liczbę lub część ułamkową była równa aktualnej cenie rynkowej za jedną 
Akcję Zwykłą w dniu emisji takich Akcji Uprzywilejowanych lub ich części ułamkowej (lub 
innego papieru wartościowego). 

(b) Jeżeli Spółka wyznaczy dzień ustalenia praw dla emisji praw, opcji lub 
warrantów dotyczący wszystkich posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych uprawniających ich 
(przez okres upływający w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni kalendarzowych po takim dniu 
ustalenia praw) do złożenia zapisu lub nabycia Akcji Uprzywilejowanych (lub akcji dających 
takie same prawa, przywileje i preferencje jak Akcje Uprzywilejowane („akcje odpowiadające 
akcjom uprzywilejowanym”) lub papierów wartościowych zamiennych na Akcje 
Uprzywilejowane lub akcje odpowiadające akcjom uprzywilejowanym po cenie za jedną Akcję 
Uprzywilejowaną lub akcję odpowiadającą akcji uprzywilejowanej (lub mających cenę zamiany 
za akcję, w przypadku papieru wartościowego zamiennego na Akcje Uprzywilejowane lub akcje 
odpowiadające akcjom uprzywilejowanym) niższej od aktualnej ceny rynkowej za jedną Akcję 
Uprzywilejowaną na dzień ustalenia praw, Cena Zakupu obowiązująca po dniu ustalenia praw 
zostanie ustalona w wyniku mnożenia Ceny Zakupu obowiązującej bezpośrednio przed takim 
dniem ustalenia praw przez ułamek, którego licznik będzie równy liczbie Akcji 
Uprzywilejowanych w obrocie na dzień ustalenia praw powiększonej o liczbę Akcji 
Uprzywilejowanych, którą można byłoby kupić za łączną cenę w ofercie za wszystkie Akcje 
Uprzywilejowane oraz/lub akcje odpowiadające akcjom uprzywilejowanym, które mają być 
oferowane (oraz/lub łączną cenę początkową zamiany w przypadku zamiennych papierów 
wartościowych, które mają być oferowane) po aktualnej cenie rynkowej i którego mianownik 
będzie równy liczbie Akcji Uprzywilejowanych w obrocie na dzień ustalenia praw powiększonej 
o liczbę dodatkowych Akcji Uprzywilejowanych oraz/lub akcji odpowiadających akcjom 
uprzywilejowanym, które mają być oferowane w ramach zapisów lub do nabycia (lub na które 
będą pierwotnie zamieniane zamienne papiery wartościowe, które mają być oferowane); z 
zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku wynagrodzenie płatne w wykonaniu jednego Prawa nie 
będzie niższe od łącznej wartości nominalnej akcji Spółki emitowanych w wykonaniu jednego 
Prawa. Jeżeli cena w zapisie może być zapłacona jako wynagrodzenie, które w części lub w 
całości będzie miało formę inną niż środki pieniężne, wartość takiego wynagrodzenia będzie 
zgodna z ustaloną w dobrej wierze przez Radę Dyrektorów, której ustalenie zostanie opisane w 
oświadczeniu składanym Agentowi ds. Praw i będzie wiążące dla Agenta ds. Praw oraz 
posiadaczy Praw. Akcje Uprzywilejowane będące własnością lub posiadane na rachunek Spółki 
nie będą uznawane za znajdujące się w obrocie dla celów takiego wyliczenia. Taka korekta 
będzie wykonywana sukcesywnie za każdym razem, gdy zostanie wyznaczony dzień ustalenia 
praw, a jeżeli takie prawa, opcje lub warranty nie zostaną wyemitowane, wówczas Cena Zakupu 
zostanie skorygowana do wartości Ceny Zakupu, która obowiązywałaby wtedy, gdyby taki dzień 
ustalenia praw nie został wyznaczony. 

(c) Jeżeli Spółka wyznaczy dzień ustalenia praw dotyczący dokonania 
wypłaty na rzecz wszystkich posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych (w tym dowolnej wypłaty 
wykonywanej w związku z konsolidacją lub połączeniem, w którym Spółka będzie zachowywać 
ciągłość bytu prawnego) w formie dłużnych papierów wartościowych lub składników majątku 
(innych niż z tytułu stałej kwartalnej dywidendy pieniężnej lub dywidendy za Akcje 
Uprzywilejowane), zamiennych papierów wartościowych, praw poboru lub warrantów (z 
wyłączeniem wymienionych w art. 11(b) niniejszej Umowy), wówczas Cena Zakupu 
obowiązująca po takim dniu ustalenia praw zostanie ustalona w wyniku mnożenia Ceny Zakupu 
obowiązującej bezpośrednio przed takim dniem ustalenia praw przez ułamek, którego licznik 
będzie równy aktualnej cenie rynkowej za jedną Akcję Uprzywilejowaną w dniu ustalenia praw 
pomniejszonej o godziwą wartość rynkową (ustaloną w dobrej wierze przez Radę Dyrektorów, 
której ustalenie zostanie opisane w oświadczeniu składanym Agentowi ds. Praw i będzie wiążące 
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dla Agenta ds. Praw oraz posiadaczy Praw) części składników majątku, dłużnych papierów 
wartościowych lub zamiennych papierów wartościowych podlegających wypłacie bądź praw 
poboru lub warrantów przypadających na jedną Akcję Uprzywilejowaną i którego mianownik 
będzie równy aktualnej cenie rynkowej za jedną Akcję Uprzywilejowaną, z zastrzeżeniem, że w 
żadnym przypadku wynagrodzenie płatne w wykonaniu jednego Prawa nie będzie niższe od 
łącznej wartości nominalnej akcji Spółki emitowanych w wykonaniu jednego Prawa. Takie 
korekty będą wykonywane sukcesywnie za każdym razem, gdy zostanie wyznaczony dzień 
ustalenia praw, a jeżeli taka wypłata nie zostanie wykonana, wówczas Cena Zakupu zostanie 
ponownie skorygowana do wartości Ceny Zakupu, która obowiązywałaby wtedy, gdyby taki 
dzień ustalenia praw nie został wyznaczony. 

(d) (i) Do celów wszelkich obliczeń dokonywanych na podstawie 
niniejszej Umowy, za „aktualną cenę rynkową za jeden papier wartościowy” w odniesieniu do 
dowolnego papieru wartościowego („Papier Wartościowy” do celów ust. 11(d)(i)) w dowolnym 
dniu uznaje się średnią dziennych cen zamknięcia dla jednego Papieru Wartościowego z okresu 
trzydziestu (30) kolejnych Dni Sesyjnych przypadających bezpośrednio przed tym dniem, z 
zastrzeżeniem, że jeżeli aktualna cena rynkowa za jeden Papier Wartościowy jest wyznaczana w 
okresie następującym po ogłoszeniu przez emitenta takiego Papieru Wartościowego (A) 
dywidendy lub wypłaty z tytułu Papieru Wartościowego płatnej w takim Papierze Wartościowym 
lub papierach wartościowych zamiennych na ten Papier Wartościowy lub (B) dowolnego 
podziału, połączenia lub zmiany klasyfikacji takiego Papieru Wartościowego i przed upływem 
trzydziestu (30) Dni Sesyjnych od pierwszego dnia po ogłoszeniu dywidendy lub wypłaty, w 
którym nabywca nie ma prawa do otrzymania ogłoszonej dywidendy lub wypłaty (ang. ex-
dividend date) bądź od dnia ustalenia praw dotyczącego podziału, połączenia lub  zmiany 
klasyfikacji, wówczas w każdym takim przypadku aktualna cena rynkowa za jeden Papier 
Wartościowy zostanie odpowiednio skorygowana w celu odzwierciedlenia aktualnej ceny 
rynkowej za papier wartościowy odpowiadający takiemu Papierowi Wartościowemu. Ceną 
zamknięcia dla każdego dnia będzie ostatnia cena sprzedaży, kwotowana w zwykły sposób, 
odnotowana do godziny 16:00 czasu nowojorskiego włącznie, a jeżeli żadna taka sprzedaż nie 
będzie mieć miejsca w tym dniu, średnia oferowanych cen kupna i sprzedaży na zamknięcie, 
kwotowana w zwykły sposób, odnotowana do godziny 16:00 czasu nowojorskiego włącznie, w 
każdy przypadku odnotowana w podstawowym systemie sprawozdawczym transakcji w ujęciu 
zbiorczym w odniesieniu do papierów wartościowych notowanych lub dopuszczonych do obrotu 
na giełdzie NASDAQ lub, jeżeli Papier Wartościowy nie jest notowany lub dopuszczony do 
obrotu na giełdzie NASDAQ, wówczas odnotowana w podstawowym systemie sprawozdawczym 
transakcji w ujęciu zbiorczym w odniesieniu do papierów wartościowych notowanych na głównej 
krajowej giełdzie papierów wartościowych, na której Papier Wartościowy jest notowany lub 
dopuszczony do obrotu, lub, jeżeli Papier Wartościowy nie jest notowany lub dopuszczony do 
obrotu na żadnej krajowej giełdzie papierów wartościowych, wówczas ostatnia cena podana do 
godziny 16:00 czasu nowojorskiego włącznie, lub, jeżeli nie jest notowany w ten sposób, 
wówczas średnia najwyższej ceny kupna i najniższej ceny sprzedaży na rynku pozagiełdowym, 
odnotowanej do godziny 16:00 czasu nowojorskiego włącznie przez NASDAQ lub w innym 
takim systemie będącym wówczas w użyciu, lub, jeżeli w żadnym takim dniu Papier 
Wartościowy nie jest notowany przez żadną taką organizację, wówczas średnia cen kupna i 
sprzedaży odnotowanych do godziny 16:00 czasu nowojorskiego włącznie, przedstawiona przez 
profesjonalnego animatora rynku Papieru Wartościowego wybranego przez Radę Dyrektorów. 
Określenie „Dzień Sesyjny” oznacza dzień, w którym główna krajowa giełda papierów 
wartościowych, na której Papier Wartościowy jest notowany lub dopuszczony do obrotu jest 
otwarta i można na niej zawierać transakcje, a jeżeli Papier Wartościowy nie jest notowany lub 
dopuszczony do obrotu na żadnej krajowej giełdzie papierów wartościowych, wówczas oznacza 
Dzień Roboczy. 

(ii) Do celów wszelkich obliczeń dokonywanych na podstawie 
niniejszej Umowy, „aktualną cenę rynkową za jedną akcję” w odniesieniu do Akcji 
Uprzywilejowanych określa się zgodnie z metodą przedstawioną w art. 11(d)(i) niniejszej 
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Umowy. Jeżeli Akcje Uprzywilejowane nie znajdują się w publicznym obrocie, za „aktualną cenę 
rynkową za jedną akcję” w odniesieniu do Akcji Uprzywilejowanych ostatecznie uznaje się 
aktualną cenę rynkową za jedną Akcję Zwykłą ustaloną zgodnie z postanowieniami art. 11(d)(i) 
niniejszej Umowy (skorygowaną odpowiednio w celu odzwierciedlenia podziału akcji, dywidendy 
z akcji lub podobnych transakcji występujących po dniu zawarcia niniejszej Umowy) pomnożoną 
przez jeden tysiąc. Jeżeli ani Akcje Zwykłe ani Akcje Uprzywilejowane nie znajdują się w 
publicznym obrocie ani nie są notowane lub dopuszczone do obrotu, lub jeżeli w dowolnym dniu 
ani Akcje Zwykłe ani Akcje Uprzywilejowane nie będą notowane i żaden animator rynku nie 
będzie prowadził rynku ani dla Akcji Zwykłych ani dla Akcji Uprzywilejowanych, wówczas 
„aktualna cena rynkowa za jedną akcję” będzie oznaczać wartość godziwą za akcję ustaloną w 
dobrej wierze przez Radę Dyrektorów, której ustalenie zostanie opisane w oświadczeniu 
składanym Agentowi ds. Praw. 

(e) Nie będzie wymagana żadna korekta Ceny Zakupu, chyba że taka 
korekta wymagałaby zwiększenia lub zmniejszenia Ceny Zakupu o co najmniej 1%, z 
zastrzeżeniem, że wszelkie korekty, których dokonanie nie będzie wymagane zgodnie z 
postanowieniami art. 11(e) będą przenoszone na następne okresy i uwzględniane przy kolejnej 
korekcie. Wszystkie obliczenia na podstawie art. 11 będą wykonywane z dokładnością do 
jednego centa lub do jednej milionowej Akcji Uprzywilejowanej lub do jednej tysięcznej innej 
akcji lub papieru wartościowego, w zależności od przypadku. Nie naruszając postanowień 
pierwszego zdania art. 11(e), dowolna korekta wymagana na podstawie art. 11 będzie 
wykonywana nie później niż (i) w ciągu trzech lat od dnia transakcji, która wymaga takiej 
korekty lub (ii) w dniu wygaśnięcia prawa do wykonania jakichkolwiek Praw, jeżeli przypadnie 
wcześniej. 

(f) Jeżeli na skutek korekty wykonanej zgodnie z postanowieniami art. 11(a) 
niniejszej Umowy posiadacz dowolnego Prawa wykonanego po takiej korekcie stanie się 
uprawniony do otrzymania dowolnych akcji Spółki innych niż Akcje Uprzywilejowane, wówczas 
liczba takich innych akcji otrzymywanych w wykonaniu dowolnego Prawa będzie podlegała 
korekcie w sposób i na warunkach jak najbardziej zbliżonych do postanowień dotyczących Akcji 
Uprzywilejowanych zawartych w art. 11 ust. od (a) do (c) Umowy włącznie oraz art. 11(e), 11(h), 
11(i) i 11(m) Umowy, a postanowienia art. 7, 9, 10, 13 i 14 Umowy dotyczące Akcji 
Uprzywilejowanych będą stosowane odpowiednio w odniesieniu do takich innych akcji. 

(g) Wszelkie Prawa pierwotnie wyemitowane przez Spółkę po dokonaniu 
jakiejkolwiek korekty Ceny Zakupu zgodnie z niniejszą Umową będą dowodem prawa nabycia, 
po skorygowanej Cenie Zakupu, liczby tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej nabywanej w 
wykonaniu Praw, każdorazowo z zastrzeżeniem dalszych korekt przewidzianych w niniejszej 
Umowie. 

(h) O ile Spółka nie skorzysta z wyboru przewidzianego w art. 11(i) 
Umowy, po każdej korekcie Ceny Zakupu w wyniku obliczeń przeprowadzonych zgodnie z 
postanowieniami art. 11(b) i 11(c) Umowy, każde Prawo niewykonane bezpośrednio przed 
dokonaniem takiej korekcie będzie po jej dokonaniu dowodem prawa nabycia, po skorygowanej 
Cenie Zakupu, liczby tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej (obliczonej z dokładnością do 
jednej milionowej Akcji Uprzywilejowanej) uzyskanej w wyniku (i) mnożenia (A) liczby 
tysięcznych części akcji objętej Prawem bezpośrednio przed taką korektą przez (B) Cenę Zakupu 
obowiązującą bezpośrednio przed korektą Ceny Zakupu oraz (ii) podzielenia otrzymanego 
iloczynu przez Cenę Zakupu obowiązującą bezpośrednio po korekcie Ceny Zakupu. 

(i) Począwszy od dnia dokonania dowolnej korekty Ceny Zakupu, Spółka 
może podjąć decyzję o skorygowaniu liczby Praw w zastępstwie korekty liczby tysięcznych 
części Akcji Uprzywilejowanej nabywanej w wykonaniu Prawa. Każde Prawo niewykonane po 
dokonaniu takiej korekty liczby Praw będzie wykonywane na liczbę tysięcznych części Akcji 
Uprzywilejowanej, na jaką Prawo byłoby wykonane bezpośrednio przed taką korektą. Każde 
Prawo w posiadaniu przed taką korektą liczby Praw stanie się liczbą Praw (obliczoną z 
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dokładnością do jednej milionowej) uzyskaną w wyniku dzielenia Ceny Zakupu obowiązującej 
bezpośrednio przed korektą Ceny Zakupu przez Cenę Zakupu obowiązującą bezpośrednio po 
korekcie Ceny Zakupu. Spółka ogłosi publiczne swoją decyzję w sprawie skorygowania liczby 
Praw wskazując dzień ustalenia praw dotyczący korekty oraz, jeżeli będzie znana w tym czasie, 
kwotę korekty, która ma być wykonana. Dzień ustalenia praw może być dniem, w którym 
zostanie skorygowana Cena Zakupu lub dowolnym dniem w późniejszym terminie, jednak jeżeli 
wyemitowano Dokumenty Praw, wówczas będzie przypadał co najmniej 10 dni po dniu 
publicznego ogłoszenia. Jeżeli wyemitowano Dokumenty Praw, po każdej korekcie liczby Praw 
zgodnie z postanowieniami art. 11(i), Spółka najszybciej jak to możliwe doprowadzi do wydania 
zarejestrowanym posiadaczom Dokumentów Praw na dzień ustalenia praw Dokumentów Praw 
będących dowodem, z zastrzeżeniem postanowień art. 14 Umowy, dodatkowych Praw należnych 
takim posiadaczom na skutek korekty lub, według uznania Spółki, doprowadzi do wydania takim 
zarejestrowanym posiadaczom w zamian za Dokumenty Praw posiadane przez nich przed dniem 
korekty, oraz pod warunkiem ich złożenia, jeżeli będzie tego wymagała Spółka, nowych 
Dokumentów Praw będących dowodem wszystkich Praw należnych takim posiadaczom po 
dokonaniu korekty. Wydawane Dokumenty Praw będą wyemitowane, sporządzone i podpisane w 
sposób przewidziany w niniejszej Umowie i zostaną zarejestrowane na rzecz zarejestrowanych 
posiadaczy Dokumentów Praw na dzień ustalenia praw wymieniony w publicznym ogłoszeniu. 

(j) Niezależnie od jakiejkolwiek korekty lub zmiany Ceny Zakupu lub 
liczby tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej emitowanych w wykonaniu Praw, Dokumenty 
Praw wyemitowane dotychczas i później mogą nadal wyrażać Cenę Zakupu i liczbę tysięcznych 
części Akcji Uprzywilejowanej, które były wyrażone w pierwotnych Dokumentach Praw 
wyemitowanych zgodnie z niniejszą Umową, jednak będą one reprezentowały Prawa 
odpowiednio skorygowane. 

(k) Przed podjęciem jakichkolwiek działań, które mogłyby być przyczyną 
korekty obniżającej Cenę Zakupu poniżej jednej tysięcznej aktualnej w tym czasie wartości 
nominalnej Akcji Uprzywilejowanych emitowanych w wykonaniu Praw, Spółka podejmie 
czynności korporacyjne, które mogłyby, w opinii jej radcy prawnego, być konieczne w celu 
umożliwienia Spółce ważnego i zgodnego z prawem wyemitowania w pełni opłaconych i 
niewymagających dopłat Akcji Uprzywilejowanych po tak skorygowanej Cenie Zakupu. 

(l) W dowolnym przypadku, w którym postanowienia art. 11 będą 
wymagały dokonania korekty Cena Zakupu ze skutkiem na dzień ustalenia praw, który będzie 
dotyczył określonego zdarzenia, Spółka może podjąć decyzję o odroczeniu do czasu wystąpienia 
takiego zdarzenia wyemitowania na rzecz posiadacza Prawa wykonanego po takim dniu ustalenia 
praw Akcji Uprzywilejowanych i innych akcji lub papierów wartościowych Spółki, o ile dotyczy, 
emitowanych w wykonaniu takiego Prawa poza Akcjami Uprzywilejowanymi i innymi akcjami 
lub papierami wartościowymi Spółki, o ile dotyczy, emitowanych w wykonaniu takiego Prawa na 
podstawie Ceny Zakupu obowiązującej przed korektą, pod warunkiem, że Spółka dostarczy jego 
posiadaczowi odpowiedni instrument finansowy lub inny stosowny dokument dowodzący prawa 
posiadacza do otrzymania takich dodatkowych akcji po wystąpieniu zdarzenia wymagającego 
dokonania korekty. 

(m) Nie naruszając żadnych postanowień art. 11, Spółka będzie mieć prawo 
do redukcji Ceny Zakupu, w uzupełnieniu do korekt wyraźnie wymaganych na podstawie 
postanowień art. 11, w zakresie, w jakim według własnego uznania stwierdzi, że byłoby to 
wskazane po to, aby połączenie lub podział Akcji Uprzywilejowanych, emisja wyłącznie w 
zamian za gotówkę Akcji Uprzywilejowanych lub papierów wartościowych, które zgodnie z ich 
warunkami będą zamienne lub wymieniane na Akcje Uprzywilejowane, dywidendy na Akcje 
Uprzywilejowane płatne w Akcjach Uprzywilejowanych lub emisja praw, opcji lub warrantów 
wymienionych w art. 11(b) powyżej, przeprowadzane po dniu zawarcia Umowy przez Spółkę na 
rzecz posiadaczy jej Akcji Uprzywilejowanych nie podlegały opodatkowaniu po stronie takich 
posiadaczy. 
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(n) Nie naruszając żadnych postanowień niniejszej Umowy o Przyznanie 
Praw, jeżeli w dowolnym czasie po dniu zawarcia Umowy o Przyznanie Praw i przed Dniem 
Wypłaty, Spółka (i) zadeklaruje lub wypłaci dywidendę od Akcji Zwykłych płatną w Akcjach 
Zwykłych lub (ii) przeprowadzi podział, połączenie lub konsolidację Akcji Zwykłych (w drodze 
zmiany klasyfikacji lub w inny sposób niż w drodze wypłaty dywidendy w Akcjach Zwykłych), 
wówczas w każdym takim przypadku (A) liczba tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej 
nabywana po takim zdarzeniu w prawidłowym wykonaniu każdego Prawa zostanie ustalona jako 
wynik mnożenia nabywanej liczby tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej bezpośrednio 
przed takim zdarzeniem przez ułamek, którego licznik stanowi liczba Akcji Zwykłych w obrocie 
bezpośrednio przed takim zdarzeniem, a mianownik liczba Akcji Zwykłych w obiegu 
bezpośrednio po takim zdarzeniu oraz (B) każda Akcja Zwykła w obrocie bezpośrednio po takim 
zdarzeniu będzie podlegała wyemitowanym z jej tytułu Prawom w liczbie, jaka była wyemitowana 
z jej tytułu bezpośrednio przed takim zdarzeniem. Korekty przewidziane w art. 11(n) będą 
wykonywane sukcesywnie za każdym razem, gdy zostanie ogłoszona lub wypłacona taka 
dywidenda lub przeprowadzony podział, połączenie lub konsolidacja. 

Artykuł 12. Potwierdzenie skorygowanej Cena Zakupu lub liczby Akcji. W 
razie dokonania korekty zgodnie z postanowieniami art. 11 lub 13 Umowy Spółka niezwłocznie 
(a) sporządzi potwierdzenie przedstawiające taką korektę wraz ze zwięzłym opisem faktów 
uzasadniających taką korektę, (b) doręczy kopię takiego potwierdzenia Agentowi ds. Praw i 
każdemu agentowi transferowemu Akcji Zwykłych lub Akcji Uprzywilejowanych oraz (c) jeżeli 
wystąpi Dzień Wypłaty, prześle streszczenie takiego potwierdzenia każdemu posiadaczowi 
Dokumentu Praw zgodnie z art. 25 Umowy. Nie naruszając postanowień określonych w zdaniu 
poprzedzającym, niesporządzenie takiego potwierdzenia lub niewykonanie stosownych 
zawiadomień przez Spółkę nie wpływa na ważność lub moc obowiązującą wymogu dokonania 
takiej korekty. Każda korekta wykonywana na podstawie postanowień art. 11 lub 13 Umowy 
obowiązuje z dniem wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną danej korekty. 

Artykuł 13. Konsolidacja, połączenie, sprzedaż lub przeniesienie aktywów 
lub zdolności do generowania zysków (ang. earning power). Jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, 
w dowolnym czasie po tym, gdy Osoba zostanie Nabywcą, (a) Spółka przeprowadzi konsolidację 
lub połączenie z inną Osobą, (b) dowolna Osoba przeprowadzi konsolidację lub połączenie ze 
Spółką i Spółka będzie zachowywać ciągłość bytu prawnego w takim połączeniu oraz, w związku 
z połączeniem, wszystkie lub część Akcji Zwykłych zostanie zamieniona lub wymieniona na 
akcje lub inne papiery wartościowe innej Osoby (lub Spółki), gotówkę lub dowolny inny majątek 
lub (c) Spółka sprzeda, wymieni, obciąży hipotecznie lub w inny sposób przeniesie (lub jeden lub 
więcej jej Podmiotów Zależnych sprzeda, wymieni, obciąży hipotecznie lub w inny sposób 
przeniesie), w ramach jednej lub więcej transakcji, aktywa lub zdolność do generowania zysków 
(ang. earning power) stanowiące w sumie 50% lub więcej aktywów lub zdolności do 
generowania zysków Spółki i jej Podmiotów Zależnych (jako całości) na rzecz dowolnej Osoby 
innej niż Spółka lub jeden lub więcej jej Podmiotów Zależnych będących w całości własnością 
Spółki, wówczas w każdym takim przypadku zostanie przyjęte odpowiednie postanowienie tak, 
aby: 

(i) każdy posiadacz Prawa (o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej) miał 
prawo otrzymać w jego wykonaniu za cenę za jedno Prawo równej aktualnej wówczas Cenie 
Zakupu pomnożonej przez liczbę tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej, na którą Prawo 
będzie wykonywane w tym czasie, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy o Przyznanie Praw 
oraz w zamian za Akcje Uprzywilejowane, taką liczbę ważnie wyemitowanych, w pełni 
opłaconych, niewymagających dopłat i swobodnie zbywalnych Akcji Zwykłych takiej innej 
Osoby (w tym Spółki jako następcy prawnego lub podmiotu zachowującego ciągłość bytu 
prawnego) nie będących przedmiotem zastawów, obciążeń, praw pierwokupu ani innych roszczeń 
co do własności, jaka będzie równa wynikowi (A) mnożenia aktualnej wówczas Ceny Zakupu 
przez liczbę tysięcznych części Akcji Uprzywilejowanej, na którą Prawo będzie wówczas 
wykonywane oraz podzielenia tego iloczynu przez (B) 50% aktualnej wówczas ceny rynkowej za 
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jedną Akcję Zwykłą takiej innej Osoby (określonej zgodnie z postanowieniami art. 11(d) Umowy) 
w dniu zrealizowania takiej konsolidacji, połączenia, sprzedaży lub przeniesienia, z 
zastrzeżeniem, że cena za Prawo płatna w ten sposób i liczba Akcji Zwykłych otrzymywanych w 
wykonaniu Prawa będzie przedmiotem dalszej korekty, stosownie do postanowień art. 11(f) 
Umowy w celu odzwierciedlenia zdarzeń objętych taką transakcją, które będą dotyczyć Akcji 
Zwykłych takiej innej Osoby po przeprowadzeniu takiego połączenia, konsolidacji, sprzedaży, 
obciążenia hipotecznego lub innego przeniesienia; 

(ii) emitent Akcji Zwykłych ponosił odpowiedzialność i przejmował na 
skutek takiej konsolidacji, połączenia, sprzedaży, wymiany, obciążenia hipotecznego lub innego 
przeniesienia, wszelkie zobowiązania i obowiązki Spółki zgodnie z niniejszą Umową o 
Przyznanie Praw; 

(iii) określenie „Spółka” było uznawane za odnoszące się do takiego 
emitenta; oraz 

(iv) emitent podjął takie kroki (w tym między innymi dokonał rezerwacji 
dostatecznej liczby swoich Akcji Zwykłych zgodnie z postanowieniami art. 9 Umowy) w związku 
z realizacją transakcji, jakie mogą być konieczne celem zapewnienia, że postanowienia niniejszej 
Umowy będą miały zastosowanie, w możliwie najbardziej zbliżony sposób, w związku z Akcjami 
Zwykłymi wydawanymi w wykonaniu Praw. 

Spółka nie przeprowadzi żadnego takiego połączenia, konsolidacji, sprzedaży lub przeniesienia, 
jeżeli wcześniej Spółka i emitent nie zawrą i nie doręczą Agentowi ds. Praw umowy 
uzupełniającej stanowiącej jak wyżej. Spółka nie zawrze żadnej transakcji o charakterze 
wymienionym w art. 13, jeżeli w czasie takiej transakcji będą występowały jakiekolwiek 
niewykonane Prawa, warranty, instrumenty lub papiery wartościowe lub dowolne umowy lub 
porozumienia, które na skutek przeprowadzenia takiej transakcji wykluczyłyby lub uszczupliły w 
istotny sposób świadczenia, które mają być przyznane przez Prawa. Postanowienia art. 13 stosuje 
się podobnie w odniesieniu do kolejnych połączeń, konsolidacji, sprzedaży lub innych 
przeniesień. Postanowienia ust. 11(a)(ii) Umowy tracą moc obowiązującą po zajściu dowolnego 
zdarzenia opisanego w ust. (a), (b) lub (c) powyżej w niniejszym art. 13. 

Artykuł 14.  Ułamkowe części Praw i ułamkowe części Akcji Uprzywilejowanych. 

(a) Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie zobowiązują Spółki do 
emitowania ułamkowych części Praw ani do wydawania Dokumentów Praw dokumentujących 
ułamkowe części Praw. W miejsce ułamkowych części Praw zarejestrowanym posiadaczom 
Dokumentów Praw, którym powinny by zostać wydane takie ułamkowe części Praw wypłacona 
zostanie kwota w gotówce, stanowiąca odpowiednią ułamkową cześć aktualnej wartości 
rynkowej całego Prawa. Dla potrzeb niniejszego art. 14(a), aktualną wartość rynkową 
odzwierciedlać będzie cena zamknięcia Praw w Dniu Sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym 
dzień, w którym ułamkowa część prawa miałaby zostać wyemitowana. Cena zamknięcia, dla 
dowolnego dnia, oznacza ostatnią cenę sprzedaży ogłoszoną w zwykłym trybie o godz.  16:00 
czasu nowojorskiego lub przed tą godziną, a jeśli sprzedaż taka nie miała w danym dniu miejsca, 
średnią z ceny oferowanej i żądanej ogłoszoną  w zwykłym trybie o godz. 16:00 czasu 
nowojorskiego lub przed tą godziną. W obu przypadkach mowa o ogłoszeniu w 
skonsolidowanym systemie raportowania transakcji dla papierów wartościowych notowanych lub 
dopuszczonych do obrotu na NASDAQ. Jeśli Prawa nie będą notowane lub dopuszczone do 
obrotu na NASDAQ – mowa o ogłoszeniu w głównym skonsolidowanym systemie raportowania 
transakcji dla papierów wartościowych notowanych na głównej krajowej giełdzie papierów 
wartościowych na której Prawa będą notowane lub dopuszczone do obrotu. Jeśli Prawa nie będą 
notowane ani dopuszczone do obrotu na  żadnej głównej krajowej giełdzie papierów 
wartościowych przyjęta zostanie ostatnia wycena raportowana o godz. 16:00 czasu 
nowojorskiego lub przed tą godziną, a jeśli taka wycena nie miała miejsca – średnia  z najwyższej 
ceny oferowanej i najniższej ceny żądanej na rynku OTC raportowanych o godz. 16:00 czasu 
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nowojorskiego lub przed tą godziną w systemie NASDAQ lub w innym wykorzystywanym 
systemie. Jeśli w takim dniu Prawa nie będą notowane przez żadną z tych organizacji – przyjęta 
zostanie średnia na zamknięciu ceny oferowanej i żądanej raportowanych o godz. 16:00 czasu 
nowojorskiego lub przed tą godziną przedstawiona przez zawodowego animatora rynku 
podtrzymującego rynek dla Praw, wybranego przez Radę Dyrektorów. Jeśli w danym dniu animator 
rynku nie realizuje transakcji podtrzymujących płynność Praw, przyjęta zostanie wartość godziwa 
Praw na dany dzień, ustalona w dobrej wierze przez Radę Dyrektorów. 

(b) Spółka nie ma obowiązku emitowania ułamkowych części Akcji 
Uprzywilejowanych (z wyjątkiem ułamków stanowiących całkowite wielokrotności jednej 
tysięcznej Akcji Uprzywilejowanej) w związku z wykonaniem Praw, wydawania dokumentów 
reprezentujących ułamkowe części Akcji Uprzywilejowanych, ani do wpisywania ułamkowych 
części Akcji do rejestru akcji Spółki (z wyjątkiem ułamków stanowiących całkowite 
wielokrotności jednej tysięcznej Akcji Uprzywilejowanej). Ułamkowe części Akcji 
Uprzywilejowanej stanowiących całkowite wielokrotności jednej tysięcznej Akcji 
Uprzywilejowanej mogą być dokumentowane świadectwami depozytowymi, według decyzji 
Spółki, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Spółką a wybranym przez nią 
Depozytariuszem. Jednakże, umowa taka powinna stanowić, że posiadaczom takich świadectw 
depozytowych przysługują wszystkie prawa, przywileje i preferencje, do których są uprawnieni 
jako Faktyczni Właściciele Akcji Uprzywilejowanych reprezentowanych przez świadectwo 
depozytowe. W miejsce ułamkowej części Akcji Uprzywilejowanej nie będącej całkowitą 
wielokrotnością jednej tysięcznej Akcji Uprzywilejowanej Spółka wypłaci zarejestrowanym 
posiadaczom Dokumentów Praw w momencie ich wykonania zgodnie z niniejszą Umową, kwotę 
w gotówce stanowiąca odpowiednią ułamkową cześć aktualnej wartości rynkowej jednej Akcji 
Uprzywilejowanej. Dla potrzeb niniejszego art. 14(b), aktualną wartość rynkową Akcji 
Uprzywilejowanej odzwierciedlać będzie cena na zamknięciu Akcji Uprzywilejowanej (ustalona 
zgodnie ze zdaniem drugim art. 11(d)(i) niniejszej Umowy) na Dzień Sesyjny bezpośrednio 
poprzedzającym dzień wykonania. 

(c) Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie zobowiązują Spółki do 
emitowania ułamkowych części Akcji Zwykłych. W miejsce ułamkowej części Akcji Zwykłej 
Spółka wypłaci zarejestrowanym posiadaczom Dokumentów Praw w momencie ich wykonania 
zgodnie z niniejszą Umową, kwotę w gotówce stanowiąca odpowiednią ułamkową cześć 
aktualnej wartości rynkowej jednej Akcji Zwykłej. Dla potrzeb niniejszego art. 14(c), aktualną 
wartość rynkową Akcji Zwykłej odzwierciedlać będzie cena na zamknięciu Akcji Zwykłej 
(ustalona zgodnie ze zdaniem drugim art. 11(d)(i) niniejszej Umowy) na Dzień Sesyjny 
bezpośrednio poprzedzającym dzień wykonania. 

(d) Akceptując Prawo jego posiadacz jednoznacznie rezygnuje z prawa do 
otrzymania jakichkolwiek ułamkowych części Praw lub ułamkowych części akcji w wyniku 
wykonania Prawa (z wyjątkami opisanymi w niniejszej Umowie). 

Art. 15. Prawo do podejmowania działań prawnych. Wszelkie prawa do 
podejmowania działań prawnych, z zastrzeżeniem praw do podejmowania działań prawnych 
przysługujących Agentowi ds. Praw zgodnie z art. 18 niniejszej Umowy, przysługują 
odpowiednim zarejestrowanym posiadaczom Dokumentów Praw (a przed Dniem Wypłaty – 
zarejestrowanym posiadaczom Akcji Zwykłych). Każdy zarejestrowany posiadacz Dokumentu 
Praw (a przed Dniem Wypłaty – zarejestrowany posiadacz Akcji Zwykłych) może, bez zgody 
Agenta ds. Praw i innych posiadaczy Dokumentów Praw (a przed Dniem Wypłaty – Akcji 
Zwykłych), działając we własnym imieniu i na własną rzecz dochodzić, także w drodze złożenia 
pozwu lub wszczęcia postępowania wobec Spółki lub podjęcia innych działań, przysługujących 
temu posiadaczowi praw do wykonania Praw udokumentowanych danym Dokumentem Praw, w 
sposób opisany w danym Dokumencie Praw i niniejszej Umowie o Przyznanie Praw. Z 
uwzględnieniem powyższego oraz wszelkich środków prawnych przysługujących posiadaczom 
Praw, potwierdza się w szczególności, że posiadaczom praw nie będą przysługiwać adekwatne, 
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wynikające z przepisów prawa, środki prawne w związku z ewentualnym naruszeniem Umowy o 
Przyznanie Praw i będzie im przysługiwać roszczenie o wykonanie obowiązków, oraz prawo do 
żądania wydania orzeczenia tymczasowego (injunctive relief) w związku z faktycznymi lub 
potencjalnymi naruszeniami obowiązków wynikających z niniejszej Umowy o Przyznanie Praw, 
przez każdą Osobę. Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszej Umowy o 
Przyznanie Praw, ani Spółka ani Agent ds. Praw nie ponoszą odpowiedzialności wobec 
posiadaczy Praw ani innych Osób w wyniku niemożności wykonania przez Spółkę lub Agenta 
Praw ich obowiązków wynikających z Umowy o Przyznanie Praw z powodu wydanego 
wstępnego lub stałego orzeczenia lub innego nakazu, dekretu lub zarządzenia sądu (tymczasowego 
lub ostatecznego) sądu, organu administracji, organu regulacyjnego, samorządu, agencji lub 
komisji administracyjnej, a także z powodu przepisów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i nakazów 
wykonawczych wprowadzonych w życie lub wydanych przez organy administracji, jeżeli będą 
one zabraniać lub ograniczać możliwość wykonania takich obowiązków. 

Artykuł 16. Umowa Posiadaczy Praw. Przyjmując Prawo jego posiadacz tym 
samym akceptuje i wyraża zgodę wobec Spółki i Agenta ds. Praw, oraz wobec każdego z 
pozostałych posiadaczy Praw, że: 

(a) przed Dniem Wypłaty Prawa mogą być zbywane tylko w związku ze 
zbyciem Akcji Zwykłych; 

(b) po Dniu Wypłaty Dokumenty Praw mogą być zbywane tylko w formie 
zdematerializowanej w rejestrach Agenta ds. Praw, w formie zdania ich w siedzibie Agenta ds. 
Praw, opatrzonych właściwą adnotacją lub z załączonym odpowiednim dokumentem zbycia; 

(c) Spółka i Agent ds. Praw mają prawo uważać osobę, która jest 
zarejestrowana jako ostateczny właściciel Dokumentu Praw (lub, przed Dniem Wypłaty, 
odpowiedniego dokumentu Akcji Zwykłej lub Akcji Zwykłej w formie zdematerializowanej) i 
dokumentowanych przez nie Praw (niezależnie od wszelkich adnotacji dotyczących własności i 
innych zapisów na Dokumencie Praw lub powiązanym z nim dokumencie Akcji Zwykłych 
dokonanych przez kogokolwiek innego niż Spółka lub Agent ds. Praw) dla wszelkich celów. Ani 
Spółka ani Agent ds. Praw nie będą związani żadnymi zawiadomieniami, które miałyby mieć 
odmienny skutek. 

Artykuł 17. Posiadacz Dokumentu Praw nie będzie uważany za 
Akcjonariusza. Posiadacz Dokumentu Praw, jako taki, nie jest uprawniony do wykonywania praw 
głosu ani do uzyskania dywidendy i nie będzie uważany dla jakichkolwiek potrzeb za posiadacza 
Akcji Uprzywilejowanych ani innych papierów wartościowych Spółki, które mogą być 
emitowane w wykonaniu Praw lub w zamian za nie. Żadne postanowienia niniejszej Umowy ani 
Dokumentów Praw nie będą interpretowane jako przyznanie posiadaczowi Dokumentu Praw, 
jako takiemu, jakichkolwiek praw akcjonariusza Spółki, prawa głosu przy wyborze dyrektorów 
czy głosowaniu w jakichkolwiek sprawach zgłaszanych przez akcjonariuszy na walnym 
zgromadzeniu, ani do udzielania lub odmowy udzielenia zgody na podjęcie jakichkolwiek 
czynności korporacyjnych, do otrzymywania zaproszeń na zgromadzenia lub do podejmowania 
jakichkolwiek innych działań mających wpływ na akcjonariuszy (z zastrzeżeniami wynikającymi z 
art. 25 niniejszej Umowy), do otrzymywania dywidend, uzyskania prawa do złożenia zapisu lub 
jakichkolwiek innych praw, tak długo, jak Prawo lub Prawa dokumentowane takim Dokumentem 
Praw są wykonywane lub wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

Artykuł 18. Postanowienia dotyczące Agenta ds. Praw. 

(a) Spółka zobowiązuje się zapłacić Agentowi ds. Praw uzasadnione 
wynagrodzenie za wszystkie usługi świadczone przez niego na podstawie niniejszej Umowy a 
także refundować na żądanie Agenta ds. Praw poniesione przez niego uzasadnione wydatki i 
koszty doradztwa oraz inne wydatki związane z administrowaniem i podpisaniem Umowy o 
Przyznanie Praw oraz egzekwowaniem i wykonywaniem jego obowiązków wynikających z tej 
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umowy. Spółka przejmie od Agenta ds. Praw odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat, 
zobowiązań i wydatków poniesionych (przy braku rażącej niedbałości, złej wiary i umyślnego 
przewinienia Agenta ds. Praw) przez Agenta ds. Praw w związku z wszelkimi działaniami i 
zaniechaniami Agenta ds. Praw związanymi z akceptacją i administrowaniem niniejszą Umową o 
Przyznanie Praw, w tym kosztów i wydatków poniesionych na obronę przed roszczeniami 
opartymi na jego domniemanej odpowiedzialności. 

(b) Agent ds. Praw będzie objęty ochroną prawną i nie będzie ponosić 
odpowiedzialności z tytułu podejmowanych działań, zaniechań i dotykających go okoliczności w 
związku z administrowaniem Umową o Przyznanie Praw w oparciu o Dokumenty Praw lub 
Dokumenty Akcji Uprzywilejowanych lub Akcji Zwykłych lub o inne papiery wartościowe 
Spółki, rozporządzające instrumenty prawne, pełnomocnictwa, zaświadczenia, pisma, 
zawiadomienia, wskazówki, zgody, certyfikaty, oświadczenia lub inne dokumenty, które uzna za 
oryginalne oraz podpisane a w razie potrzeby także zweryfikowane lub zatwierdzone, przez 
właściwą Osobę lub Osoby, lub w oparciu o poradę doradcy, zgodnie z art. 20 niniejszej Umowy. 

Artykuł 19. Połączenie, konsolidacja lub zmiana nazwy Agenta ds. Praw. 

(a) Spółka, do której zostanie włączony lub z którą zostanie połączony 
Agent ds. Praw lub jego następca, spółka, która powstanie z połączenia lub konsolidacji z 
udziałem Agenta ds. Praw lub jego następcy oraz spółka przejmująca akcje lub uprawnienia 
korporacyjne Agenta ds. Praw lub jego następcy, uważana będzie za następcę Agenta ds. Praw 
zgodnie z Umową o Przyznanie Praw bez konieczności podpisywania lub składania 
jakichkolwiek dokumentów i podejmowania jakichkolwiek działań po którejkolwiek ze stron tej 
umowy. Jednakże, spółka taka będzie mogła zostać powołana na następcę Agenta ds. Praw 
zgodnie z postanowieniami art. 21 niniejszej Umowy. Jeśli w czasie, gdy następca Agenta ds. 
Praw będzie wstępował w stosunek prawny powstały na podstawie niniejszej Umowy o 
Przyznanie Praw, jakikolwiek Dokument Praw będzie kontrasygnowany ale nie zostanie wydany, 
następca Agenta ds. Praw może zaakceptować podpis poprzednika i wydać tak podpisany 
Dokument Praw. Dokumenty Praw, które w tym czasie nie będą jeszcze kontrasygnowane 
następca Agenta ds. Praw może kontrasygnować w imieniu swojego poprzednika lub w imieniu 
własnym. W każdym z tych przypadków Dokument Praw będzie ważny i skuteczny w sposób 
opisany w tym dokumencie i w niniejszej Umowie o Przyznanie Praw. 

(b) W przypadku zmiany nazwy Agenta ds. Praw, jeśli w czasie tej zmiany 
jakikolwiek Dokument Praw będzie kontrasygnowany ale nie zostanie wydany, Agent ds. Praw 
może je kontrasygnować pod swoją dotychczasową nazwą i tak kontrasygnowane doręczyć. Jeśli 
w tym samym czasie jakiekolwiek Dokumenty Praw nie będą kontrasygnowane, Agent ds. Praw 
może kontrasygnować je pod swoją starą lub nową nazwą. W każdym z tych przypadków 
Dokument Praw będzie ważny i skuteczny w sposób opisany w tym dokumencie i w niniejszej 
Umowie o Przyznanie Praw. 

Artykuł 20. Obowiązki Agenta ds. Praw. Agent ds. Praw zobowiązany jest 
do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy o Przyznanie Akcji na następujących 
warunkach, które po ich przyjęciu obowiązywać będą Spółkę oraz posiadaczy Dokumentów 
Praw: 

(a) Agent ds. Praw może konsultować się z doradcą prawnym (w tym 
doradcą prawnym Spółki) a opinie takiego doradcy stanowić będą dla Agenta ds. Praw 
wystarczające uzasadnienie dla podjęcia lub zaniechania działań w dobrej wierze i w zgodzie z 
taką opinią, oraz zapewniać mu zabezpieczenie od konsekwencji takich działań i zaniechań. 

(b) Jeśli Agenta ds. Praw uzna, że dla wykonania jego obowiązków 
wynikających z Umowy o Przyznanie Praw niezbędne lub pożądane jest udowodnienie lub 
ustalenie przez Spółkę jakichkolwiek faktów przed podjęciem lub wyrażeniem zgody na podjęcie 
jakichkolwiek działań na podstawie niniejszej Umowy, fakty takie i sprawy można będzie uznać 
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za ostatecznie udowodnione i ustalone (o ile nie zastrzeżono szczególnych kryteriów 
dowodowych) na podstawie zaświadczenia podpisanego przez Dyrektora Generalnego, Prezesa, 
Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza Spółki i doręczonego Agentowi ds. Praw. Zaświadczenie 
takie stanowić będzie dla Agenta ds. Praw dostateczne upoważnienie do podjęcia lub zezwolenia 
na podjęcie, w dobrej wierze, jakichkolwiek działań zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy w oparciu o to zaświadczenie. 

(c) Agent ds. Praw ponosi wobec Spółki i innych Osób odpowiedzialność na 
podstawie niniejszej Umowy tylko w wyniku własnej rażącej niedbałości, działania w złej wierze 
lub umyślnego przewinienia. 

(d) Agent ds. Praw nie ponosi odpowiedzialności w związku z żadnymi 
stwierdzeniami faktów i deklaracjami zawartymi w niniejszej Umowie lub w Dokumentach Praw 
(z wyłączeniem zamieszczonych na nich kontrasygnat) i nie ma obowiązku weryfikowania takich 
stwierdzeń. Przyjmuje się, ze wszystkie te stwierdzenia i deklaracje składa Spółka samodzielnie. 

(e) Agent ds. Praw nie ponosi odpowiedzialności w związku z ważnością 
niniejszej Umowy lub jej zawarciem (oprócz obowiązku jej należytego podpisania przez Agenta 
ds. Praw) ani w związku z ważnością lub podpisaniem Dokumentów Praw (oprócz obowiązku ich 
kontrasygnowania). Agent ds. Praw nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Spółkę 
zobowiązań lub warunków zawartych w niniejszej Umowie lub w Dokumentach Praw. Agent ds. 
Praw nie ponosi odpowiedzialności za zmiany możliwości wykonania Praw (w tym za 
wygaśnięcie Praw zgodnie z art. 11(a)(ii) niniejszej Umowy) ani za zmiany warunków Praw (w 
tym sposobu wykonywania, metod i kwot) określonych w art. 3, 11, 13, 23 i 24 niniejszej 
Umowy, ani za ustalanie istnienia faktów, które wymagałyby dokonania takich zmian lub korekt 
(z wyjątkiem wykonywania Praw udokumentowanych Dokumentami Praw po faktycznym 
zawiadomieniu, że takie zmiany lub korekty są wymagane). Żadne działania Agenta ds. Praw 
wykonywane na podstawie niniejszej Umowy nie będą skutkowały przyjęciem, że oświadczenia 
lub zapewnienia dotyczące autoryzacji lub zastrzeżeń dotyczących Akcji Uprzywilejowanych, 
które mają zostać wyemitowane na podstawie niniejszej Umowy lub Dokumenty Praw są (a w 
odniesieniu do Akcji Uprzywilejowanych – że będą one po wyemitowaniu) skutecznie 
zatwierdzone i wyemitowane, w pełni opłacone i nieobciążone obowiązkiem dokonywania 
jakichkolwiek dalszych płatności. 

(f) Spółka zobowiązuje się wykonać, podpisać, potwierdzić i przekazać lub 
zapewnić wykonanie, podpisanie, potwierdzenie i przekazanie wszelkich dalszych czynności, 
dokumentów i zapewnień, których Agent ds. Praw zasadnie zażąda w celu wykonania przez siebie 
postanowień niniejszej Umowy. 

(g) Agenta ds. Praw zostaje niniejszym upoważniony i otrzymuje polecenie 
akceptowania instrukcji dotyczących wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy od Dyrektora Generalnego, Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika Spółki, oraz 
zwracania się do któregokolwiek z tych członków kierownictwa Spółki o porady i instrukcje w 
związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Agent ds. Praw nie będzie ponosił 
odpowiedzialności z tytułu podjętych działań lub działań, na które wyraził zgodę, w dobrej 
wierze, w myśl takich instrukcji przekazanych przez któregokolwiek z wyżej wymienionych 
członków kierownictwa Spółki, ani za opóźnienia wynikające z oczekiwania na udzielenie mu 
takich instrukcji. 

(h) Agent ds. Praw i każdy z akcjonariuszy, dyrektorów, członków 
kierownictwa lub pracowników Agenta ds. Praw może kupować, sprzedawać, prowadzić obrót 
Prawami i innymi papierami wartościowymi Spółki, a także posiadać interes gospodarczy w 
każdej transakcji, którą zainteresowana może być Spółka, a także zaciągać i udzielać pożyczek w 
obrocie ze Spółką i w inny sposób bez ograniczeń prowadzić działalność tak, jakby nie był 
Agentem ds. Praw w ramach Umowy o Przyznanie Praw. Żadne postanowienia niniejszej 
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Umowy nie wyłączają Agentowi ds. Praw możliwości prowadzenia działań w innym charakterze 
dla Spółki lub innych podmiotów prawnych. 

(i) Agent ds. Praw może wykonywać wszelkie przysługujące mu na mocy 
niniejszej Umowy prawa i umocowania a także wykonywać wynikające z niej obowiązki 
samodzielnie lub za pośrednictwem swoich pełnomocników lub przedstawicieli. Agent ds. Praw 
nie ponosi odpowiedzialności za działania, naruszenia, zaniedbania i przewinienia takich 
pełnomocników lub przedstawicieli ani za straty poniesione przez Spółkę w wyniku ich działań, 
naruszeń i przewinień, o ile dołoży należytej staranności przy ich wyborze i zatrudnianiu. 

Artykuł 21. Zmiana Agenta Praw. Agent ds. Praw i każdy następca Agenta 
ds. Praw może złożyć rezygnację i zostać zwolniony ze swoich obowiązków wynikających z 
Umowy o Przyznanie Praw po doręczeniu Spółce pocztą, z 30-dniowym wyprzedzeniem, 
zawiadomienia na piśmie. Jeśli ani Agent ds. Praw ani żaden z jego Podmiotów Stowarzyszonych 
nie pełni jednocześnie funkcji agenta transferowego na rzecz Spółki, zawiadomienie powyższe 
powinno zostać także przesłane każdemu agentowi transferowemu Akcji Zwykłych lub Akcji 
Uprzywilejowanych pocztą poleconą, a także posiadaczom Dokumentów Praw – pocztą 
priorytetową. Jeżeli stosunek prawny łączący Spółkę i Agenta ds. Praw występującego w nim w 
charakterze agenta transferowego wygaśnie, wówczas będzie się przyjmowało, że Agent ds. Praw 
automatycznie złożył rezygnacje i został zwolniony z wykonywania swoich obowiązków 
wynikających z Umowy o Przyznanie Praw ze skutkiem na dzień wygaśnięcia tego stosunku 
prawnego. Spółka będzie odpowiedzialna za doręczenie niezbędnych zawiadomień. Spółka może 
odwołać Agenta ds. Praw i każdego jego następcę doręczając pocztą Agentowi ds. Praw lub jego 
następcy pisemne zawiadomienie o odwołaniu z 30-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie 
powyższe powinno zostać także przesłane każdemu agentowi transferowemu Akcji Zwykłych lub 
Akcji Uprzywilejowanych pocztą poleconą, a także posiadaczom Dokumentów Praw – pocztą 
priorytetową. Jeśli Agent ds. Praw zrezygnuje, zostanie odwołany lub z innego powodu utraci 
możliwość działania, Spółka wyznaczy następcę Agenta ds. Praw. W przypadku niewyznaczenia 
go przez Spółkę w terminie 30 dni od przesłania przez Spółkę zawiadomienia o wypowiedzeniu 
funkcji, lub od otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o rezygnacji lub powstaniu niemożności 
działania od Agenta ds. Praw lub posiadacza Dokumentu Praw (który wraz z zawiadomieniem 
przekaże Spółce swój Dokument Praw do weryfikacji), wówczas posiadacz każdego Dokumentu 
Praw będzie miał prawo zwrócić się do właściwego sądu o ustanowienie nowego Agenta ds. 
Praw. Każdy następca Agenta ds. Praw, czy zostanie wyznaczony przez Spółkę czy przez sąd, 
musi być spółką lub trustem zawiązanym i działającym zgodnie z prawem amerykańskim lub 
któregokolwiek ze stanów USA (o ile spółka taka lub trust posiada licencję na prowadzenie 
działalności jako instytucja bankowa w takim stanie), nie może być obciążony wadami 
formalnymi (good standing) i mieć prawo zgodnie z tymi przepisami prawa wykonywać 
uprawnienia trustu lub uprawnienia do przenoszenia akcji. Będzie on w tej mierze podlegać 
nadzorowi i inspekcjom organów federalnych lub stanowych. W momencie ustanowienia 
Agentem ds. Praw podmiot taki, wraz ze swoimi Podmiotami Stowarzyszonymi, posiadać będzie 
połączony kapitał i nadwyżkę w kwocie co najmniej 50 mln USD. Po ustanowieniu, następca 
Agenta ds. Praw uzyska takie same prawa, uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności, 
jakie uzyskałby stając się pierwszym Agentem ds. Praw bez dalszych działań i oświadczeń woli. 
Poprzedni Agent ds. Praw przekaże nowemu Agentowi ds. Praw wszelkie mienie posiadane przez 
siebie na podstawie niniejszej Umowy oraz podpisze i przekaże wszelkie dalsze zapewnienia, 
przeniesienia, akty i oświadczenia niezbędne w tym celu. Najpóźniej w dniu wejścia w życie tego 
ustanowienia Spółka prześle zawiadomienie o nim na piśmie poprzedniemu Agentowi ds. Praw i 
każdemu z agentów transferowych Akcji Zwykłych lub Akcji Uprzywilejowanych pocztą 
poleconą, przesyłając je także pocztą posiadaczom Dokumentów Praw. Niewysłanie 
zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym art. 21 lub jego wady nie będą miały wpływu na 
skuteczność i ważność odwołania Agenta ds. Praw lub powołanie jego następcy. 

Artykuł 22. Emisja Nowych Dokumentów Akcji. Niezależnie od 
odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub Praw, Spółka może, według własnego uznania, 
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emitować nowe Dokumenty Praw dokumentujące Prawa, w formie zatwierdzonej przez Radę 
Dyrektorów, w celu odzwierciedlenia ewentualnych korekt lub zmian Ceny Zakupu, a także liczby 
akcji lub innych papierów wartościowych lub aktywów, do których nabycia uprawniają 
Dokumenty Praw zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

Artykuł 23. Umorzenie. 

(a) Rada Dyrektorów może, według własnego uznania, w dowolnym czasie 
przed Dniem Wypłaty, dokonać umorzenia wszystkich, ale nie mniej niż wszystkich 
pozostających wówczas w obrocie Praw, po cenie umorzenia wynoszącej 0,01 USD za jedno 
Prawo, odpowiednio skorygowanej w celu odzwierciedlenia ewentualnych podziałów lub 
połączeń akcji, dywidend wypłaconych w akcjach i podobnych transakcji, które mogą zajść po 
dniu niniejszej Umowy (tak określona cena umorzenia zwana będzie dalej “Ceną Umorzenia”). 
Umorzenie Praw przez Radę Dyrektorów może zostać zrealizowane w takim czasie, na takich 
podstawach i warunkach, jakie Rada Dyrektorów określi według własnego uznania. Niezależnie 
od odmiennych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, Prawa nie mogą zostać wykonanie 
po zajściu pierwszego ze zdarzeń opisanych w art. 11(a)(ii) niniejszej Umowy, aż do czasu 
wygaśnięcia przysługującego Spółce na podstawie niniejszej Umowy prawa do umorzenia. 
Spółka może, według własnego uznania, zapłacić Cenę Umorzenia w gotówce, w Akcjach 
Zwykłych (według aktualnej ceny rynkowej w momencie umorzenia) lub w innej formie, którą 
Rada Dyrektorów uzna za właściwą. Dla potrzeb niniejszego ustępu (a), aktualna wartość 
rynkowa Akcji Zwykłych oznaczać będzie cenę Akcji Zwykłych na zamknięciu (ustaloną zgodnie 
z drugim zdaniem art. 11(d)(i) niniejszej Umowy) w Dniu Sesyjnym bezpośrednio 
poprzedzającym dzień umorzenia na podstawie niniejszego art. 23. 

(b) Niezwłocznie po zarządzeniu przez Radę Dyrektorów umorzenia Praw na 
podstawie art. 23(a) niniejszej Umowy, prawo do wykonania Praw wygaśnie bez dalszych działań 
i zawiadomień. Od tego momentu posiadaczom Praw przysługiwać będzie jedynie prawo do 
otrzymania Ceny Umorzenia. Spółka niezwłocznie ogłosi publicznie decyzję o umorzeniu, 
jednakże brak takiego ogłoszenia lub jego ewentualne wady nie będą wpływać na ważność samego 
umorzenia. W terminie dziesięciu (10) dni od zarządzenia przez Radę Dyrektorów umorzenia 
Praw Spółka prześle pocztą zawiadomienia o umorzeniu wszystkim posiadaczom pozostających w 
obrocie Praw, na ich ostatnie znane adresy wskazane w rejestrach Agenta ds. Praw lub, przed 
Dniem Wypłaty – w rejestrach agenta transferowego Akcji Zwykłych. Zawiadomienia nadane 
zgodnie z niniejszym postanowieniem będzie się uważać za doręczone, niezależnie od tego, czy 
posiadacz faktycznie je otrzyma. Zawiadomienie o umorzeniu wskazywać będzie sposób wypłaty 
Ceny Umorzenia. Oprócz okoliczności opisanych w niniejszych art. 23 i art. 24, ani Spółka ani jej 
Podmioty Powiązane i Stowarzyszone nie mają prawa umorzyć, nabyć ani zakupić za 
wynagrodzeniem żadnych Praw w żadnym czasie, chyba, że w związku z zakupem Akcji 
Zwykłych przed Dniem Wypłaty. 

Artykuł 24. Wymiana. 

(a) Rada Dyrektorów może, według własnego uznania, w każdym czasie 
gdy dana Osoba stanie się Nabywcą, zamienić wszystkie lub część pozostających wówczas w 
obrocie i wykonalnych Praw (w tej liczbie nie mieszczą się Prawa, które zostały unieważnione 
zgodnie z art. 11(a)(ii) niniejszej Umowy) na Akcje Zwykłe według parytetu wymiany 
wynoszącego jedna Akcja Zwykła za jedno Prawo, odpowiednio skorygowanego w celu 
odzwierciedlenia korekt liczby Praw wykonanych zgodnie z art. 11(i) niniejszej Umowy (tak 
ustalony parytet wymiany zwany będzie dalej „Parytetem Wymiany”). Niezależnie od 
powyższego, Rada Dyrektorów nie będzie miała prawa dokonać takiej wymiany w żadnym 
czasie, gdy dana Osoba (oprócz Spółki, jej Podmiotów Zależnych, programów świadczeń 
pracowniczych spółki i jej Podmiotów Zależnych oraz wszelkich podmiotów posiadających 
Akcje Zwykłe na rzecz takich programów lub w ich ramach) wraz ze wszystkimi Podmiotami 
Stowarzyszonymi i Powiązanymi z tą Osobą, stanie się Faktycznym Właścicielem 50% lub więcej 
pozostających wówczas w obrocie Akcji Zwykłych. Wymiana Praw przez Radę Dyrektorów 
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może być skutecznie wykonana w takim czasie, na takich podstawach i według takich warunków, 
jakie Rada Dyrektorów określi według własnego uznania. Przed dokonaniem wymiany zgodnie z 
niniejszym art. 24 Rada Dyrektorów może nakazać Spółce zawarcie Umowy Trustu w formie i na 
warunkach zatwierdzonych następnie przez Radę Dyrektorów („Umowa Trustu”). Na polecenie 
Rady Dyrektorów Spółka zawrze Umowę Trustu i wyemituje na rzecz ustanowionego w ten 
sposób trustu (“Trust”) wszystkie Akcje Zwykłe, które miałyby zostać wyemitowane w związku 
z wymianą, zaś wszystkie Osoby uprawnione do otrzymania Akcji Zwykłych w ramach wymiany 
będą miały prawo otrzymać te Akcje Zwykłe (wraz z przypadającymi na nie dywidendami i 
innymi wypłatami dokonanymi po dniu, w którym Akcje Zwykłe zostały zdeponowane w 
Truście) tylko od Trustu i tylko po wykonaniu wszystkich właściwych warunków i postanowień 
Umowy Trusty. 

(b) Bezpośrednio po zarządzeniu przez Radę Dyrektorów wymiany Praw 
zgodnie z art. 24(a) niniejszej Umowy, bez konieczności dalszych działań i doręczania 
zawiadomień, prawo do wykonania Praw wygaśnie i od tego momentu posiadacz Prawa będzie 
uprawniony tylko do otrzymania Akcji Zwykłych w liczbie odpowiadającej iloczynowi liczby 
posiadanych przez niego Praw i Parytetu Wymiany. Spółka niezwłocznie ogłosi publicznie 
decyzję o wymianie, jednakże brak takiego ogłoszenia lub jego ewentualne wady nie będą 
wpływać na ważność samej wymiany. Spółka prześle pocztą zawiadomienia o wymianie 
wszystkim posiadaczom pozostających w obrocie Praw, na ich ostatnie znane adresy wskazane w 
rejestrach Agenta ds. Praw. Zawiadomienia nadane zgodnie z niniejszym postanowieniem będzie 
się uważać za doręczone, niezależnie od tego, czy posiadacz faktycznie je otrzyma. 
Zawiadomienie o wymianie wskazywać będzie sposób dokonania wymiany Praw na Akcje 
Zwykłe, a w przypadku częściowej wymiany – także liczbę Praw, które zostaną wymienione. 
Wymiany częściowe realizowane będą proporcjonalnie do liczby Praw (oprócz Praw, które 
zostały unieważnione zgodnie z art. 11(a)(ii) niniejszej Umowy) posiadanych przez 
poszczególnych posiadaczy Praw. 

(c) Jeśli liczba Akcji Zwykłych wyemitowanych i pozostających w obrocie 
lub autoryzowanych lecz niewyemitowanych będzie niewystarczająca do wykonania wymiany 
Praw zgodnie z art. 24 Umowy, Spółka podejmie działania niezbędne do autoryzowania emisji 
dalszych Akcji Zwykłych po wymianie Praw. Jeśli mimo podjęcia w dobrej wierze starań Spółka 
nie będzie w stanie podjąć działań niezbędnych do autoryzowania emisji dodatkowych Akcji 
Zwykłych, Spółka zastąpi każdą Akcję Zwykłą, która powinna by zostać wyemitowana w ramach 
wymiany Praw, taką liczbą Akcji Uprzywilejowanych lub ich części ułamkowych (lub innych 
papierów wartościowych o zasadniczo podobnych prawach, przywilejach, preferencjach, prawach 
głosu i korzyściach ekonomicznych), tak, aby bieżąca cena rynkowa jednej Akcji 
Uprzywilejowanej (lub innego papieru wartościowego, o którym mowa wyżej) przemnożona 
przez ich liczbę lub ułamek, była równa aktualnej cenie rynkowej jednej Akcji Zwykłej na dzień 
emisji tej Akcji Uprzywilejowanej lub jej części ułamkowej (lub innego papieru wartościowego). 

(d) Spółka nie ma obowiązku emitowania ułamkowych części Akcji 
Zwykłych ani wydawania dokumentów dokumentujących ułamkowe części Akcji Zwykłych. W 
miejsce ułamkowej części Akcji Zwykłej Spółka wypłaci zarejestrowanym posiadaczom 
Dokumentów Praw za które miałyby być wydane ułamkowe części Akcji Zwykłych kwotę w 
gotówce równą takiej samej ułamkowej części aktualnej wartości  rynkowej całej Akcji Zwykłej. 
Dla potrzeb niniejszego ust. (d) aktualną wartość rynkową Akcji Zwykłej odzwierciedlać będzie 
cena na zamknięciu Akcji Zwykłej (ustalona zgodnie ze zdaniem drugim art. 11(d)(i) niniejszej 
Umowy) na Dzień Sesyjny bezpośrednio poprzedzającym dzień wymiany zgodnie z art. 24 
Umowy. 

Artykuł 25. Zawiadomienia o niektórych zdarzeniach. 

(a) Jeśli po Dniu Wypłaty Spółka zaproponuje (i) wypłatę dywidendy w 
akcjach jakiejkolwiek klasy posiadaczom Akcji Uprzywilejowanych lub inną wypłatę na rzecz 
posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych (oprócz regularnej kwartalnej dywidendy w gotówce), (ii) 
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posiadaczom Akcji Uprzywilejowanych prawa lub warranty uprawniające do objęcia lub nabycia 
dodatkowych Akcji Uprzywilejowanych lub akcji którejkolwiek klasy, lub innych papierów 
wartościowych, praw lub opcji, (iii) dokonanie zmiany klasyfikacji swoich Akcji 
Uprzywilejowanych (oprócz zmian klasyfikacji wiążących się tylko z podziałem istniejących 
Akcji Uprzywilejowanych na dalsze kategorie), (iv) dokonanie konsolidacji lub połączenia, 
sprzedaży lub innego zbycia (lub zezwolenie jednemu lub kilku swoim Podmiotom Zależnym na 
dokonanie sprzedaży lub innego zbycia) na rzecz jakiejkolwiek innej Osoby w ramach jednej lub 
kilku transakcji, 50% lub więcej aktywów lub zdolności Spółki i jej Podmiotów Zależnych 
(łącznie) do generowania zysków (earning power), (v) dokonanie likwidacji, rozwiązania lub 
zakończenia działalności Spółki, (vi) ogłoszenie lub wypłatę dywidendy na Akcje Zwykłe w 
formie Akcji Zwykłych, lub dokonanie podziału, połączenia lub konsolidacji Akcji Zwykłych (w 
drodze reklasyfikacji lub w jakikolwiek inny sposób oprócz wypłaty dywidendy w formie Akcji 
Zwykłych), wówczas, w każdym takim przypadku, Spółka zawiadomi każdego z posiadaczy 
Dokumentów Praw zgodnie z art. 26 niniejszej Umowy, o propozycji podjęcia takiego działania. 
Zawiadomienie to będzie określać dzień ustalenia praw dla potrzeb dywidendy w formie akcji lub 
wydania praw lub warrantów, lub dzień, w którym nastąpić ma taka reklasyfikacja, konsolidacja, 
połączenie, sprzedaż, zbycie, likwidacja, rozwiązanie lub zakończenie działalności, a także datę, 
z którą posiadacze Akcji Zwykłych i/lub Akcji Uprzywilejowanych wezmą w nich udział, o ile 
taka data będzie ustalana. Zawiadomienie będzie doręczane w przypadku działań, o których mowa 
w ust. (i) lub (ii) powyżej co najmniej dziesięć (10) dni przed dniem ustalenia praw posiadaczy 
Akcji Uprzywilejowanych dla potrzeb takich działań, a w przypadku pozostałych działań - co 
najmniej dziesięć (10) dni przed dniem podjęcia proponowanych działań, lub dnia, w którym 
posiadacze Akcji Zwykłych i/lub Akcji Uprzywilejowanych wezmą w nich udział, w zależności 
od tego, co nastąpi pierwsze. 

(b) Jeśli zajdzie zdarzenie opisane w art. 11(a)(ii) niniejszej Umowy, Spółka 
bez zbędnej zwłoki zawiadomi każdego z posiadaczy Dokumentów Praw zgodnie z art. 26 
niniejszej Umowy o zajściu tego zdarzenia. Zawiadomienie to będzie opisywać dane zdarzenie 
oraz jego konsekwencje dla posiadaczy Praw zgodnie z art. 11(a)(ii) niniejszej Umowy. 

Artykuł 26. Zawiadomienia. Zawiadomienia i żądania sporządzane na 
podstawie Umowy o Przyznanie Praw, doręczane przez Agenta ds. Praw lub posiadaczy 
Dokumentów Praw Spółce, będzie uważać się za należycie doręczone, o ile zostaną nadane 
pocztą kurierską lub przesyłką priorytetową (first-class mail), z opłaconą opłatą pocztową, na 
następujące adresy (o ile inny adres nie zostanie przekazany na piśmie Agentowi ds. Praw): 

Central European Distribution Corporation  
3000 Atrium Way Suite, Suite 265  
Mt. Laurel, New Jersey 08054  
Attention: Office of Chief Executive Officer Office of 
Chief Financial Officer 

Z zastrzeżeniem art. 21 niniejszej Umowy, zawiadomienia i żądania sporządzane na 
podstawie Umowy o Przyznanie Praw, doręczane przez Spółkę lub posiadaczy Dokumentów 
Praw Agentowi ds. Praw będą uważane za należycie doręczone, o ile zostaną nadane pocztą 
kurierską lub przesyłką priorytetową (first-class mail), z opłaconą opłatą pocztową, na 
następujące adresy (o ile inny adres nie zostanie przekazany na piśmie Agentowi ds. Praw): 

American Stock Transfer & Trust Company, LLC 
6201 15th Avenue 
Brooklyn, NY 11219 
Do wiadomości: Corporate Trust Department  
 
Z kopią (niestanowiącą zawiadomienia) do:  
 
American Stock Transfer & Trust Company, LLC 
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6201 15th Avenue 
Brooklyn, NY 11219 
Do wiadomości: General Counsel 
 

Zawiadomienia i żądania sporządzane na podstawie Umowy o Przyznanie Praw, 
doręczane przez Spółkę lub Agenta ds. Praw posiadaczom Dokumentów Praw będą uważane za 
należycie doręczone, o ile zostaną nadane pocztą kurierską lub przesyłką priorytetową (first-class 
mail), z opłaconą opłatą pocztową, na adres posiadacza wskazany w rejestrach Spółki. 

Artykuł 27. Zmiany i uzupełnienia. Rada Dyrektorów może od czasu do 
czasu uzupełniać lub zmieniać Umowę o Przyznanie Praw bez zgody posiadaczy Dokumentów 
Praw w celu usunięcia niejasności, poprawienia lub uzupełnienia zawartych w niej postanowień 
obarczonych błędami lub niespójnych z pozostałymi jej postanowieniami, w związku ze 
skróceniem lub wydłużeniem okresu czasu obowiązywania niniejszej Umowy, lub wprowadzenia 
innych postanowień dotyczących Praw, które Rada Dyrektorów może uznać za niezbędne lub 
pożądane. Każde takie uzupełnienie lub zmiana będą dokumentowane na piśmie z podpisem 
Spółki i Agenta ds. Praw. Jednakże, od Dnia Wypłaty Umowa o Przyznanie Praw nie może 
podlegać żadnym zmianom, które niekorzystnie wpływałyby na interesy posiadaczy Praw 
(oprócz Nabywcy, jego Podmiotów Stowarzyszonych i Powiązanych). Po doręczeniu 
zaświadczenia wystawionego przez uprawnionego członka kierownictwa Spółki, w którym 
stwierdza się, że proponowane uzupełnienie lub zmiana jest zgodna z przepisami niniejszego art. 
27, Agent ds. Praw sporządzi takie uzupełnienie lub zmianę. 

Artykuł 28. Następstwo prawne. Wszystkie zobowiązania i postanowienia 
niniejszej Umowy obowiązujące Spółkę lub Agenta ds. Praw obowiązują i przysługują ich 
następcom prawnym i cesjonariuszom na podstawie niniejszej Umowy. 

Artykuł 29. Ustalenia i działania Rady Dyrektorów 

(a) O ile niniejsza Umowa nie zawiera szczególnych odmiennych 
postanowień, Rada Dyrektorów ma wyłączne prawo do administrowania Umową o Przyznanie 
Praw oraz wykonywania wszystkich praw i upoważnień udzielonych konkretnie Radzie 
Dyrektorów lub Spółce na podstawie niniejszej Umowy, lub niezbędnych lub wskazanych w 
związku z administrowaniem niniejszą Umową. Obejmuje to, między innymi, prawo do (i) 
interpretowania postanowień niniejszej Umowy (ii) dokonywania ustaleń uznanych za niezbędne 
lub wskazane dla potrzeb administrowania niniejszą Umową. Wszystkie te działania, obliczenia, 
interpretacje i ustalenia (w tym, dla potrzeb ust. (y) poniżej, wszystkie zaniechania w odniesieniu 
do powyższych) dokonane przez Radę Dyrektorów (x) są ostateczne i obowiązujące dla Spółki, 
Agenta ds. Praw, posiadaczy Praw i innych stron i (y) nie skutkują żadną odpowiedzialnością 
Rady Dyrektorów lub jej członków wobec posiadaczy Praw. 

(b) Ustalenie, zatwierdzenie, wyrażenie zgody lub inne działanie Rady 
Dyrektorów wymaga zatwierdzenia lub zgody większości członków Rady Dyrektorów Spółki. 

Artykuł 30. Korzyści z niniejszej Umowy. Żadne postanowienia niniejszej 
Umowy nie będą interpretowane jako przyznające jakiejkolwiek Osobie oprócz Spółki, Agenta 
ds. Praw i zarejestrowanych posiadaczy Dokumentów Praw (a przed Dniem Wypłaty także Akcji 
Zwykłych) jakiekolwiek prawa (w systemie ustawowym czy słusznościowym), środki prawne lub 
roszczenia z tytułu Umowy o Przyznanie Praw. Korzyści wynikające z Umowy o Przyznanie 
Praw przysługują jedynie Spółce, Agentowi ds. Praw i zarejestrowanym posiadaczom 
Dokumentów Praw (a przed Dniem Wypłaty także Akcji Zwykłych). 

Artykuł 31. Klauzula salwatoryjna. Jeśli właściwy sąd lub inny organ uzna, 
że którekolwiek z warunków, postanowień, zobowiązań lub ograniczeń w niniejszej Umowie są 
nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, pozostałe jej warunki, postanowienia, zobowiązania i 
ograniczenia pozostaną w pełni w mocy. 
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Artykuł 32. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa o Przyznanie Praw i każde z 
Dokumentów Praw wyemitowanych na podstawie niniejszej Umowy będzie uważane za umowę 
zawartą pod prawem stanu Delaware i dla wszystkich potrzeb będzie wykonywane i 
interpretowane zgodnie z jego przepisami dotyczącymi umów wykonywanych w całości w tym 
stanie. 

Artykuł 33. Egzemplarze. Niniejsza Umowa o Przyznanie Praw może zostać 
zawarta w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy uważany będzie dla wszelkich potrzeb 
za oryginał a wszystkie łącznie stanowić będą jeden dokument. Podpis pod niniejszą Umową 
przesłany drogą elektroniczną będzie miał ten sam skutek i wagę, co podpis złożony odręcznie. 

Artykuł 34. Tytuły nagłówków. Tytuły nagłówków poszczególnych 
artykułów niniejszej Umowy zostały zamieszczone wyłącznie dla ułatwienia posługiwania się 
tekstem i nie będą uwzględniane przy ustalaniu znaczenia i interpretacji postanowień niniejszej 
Umowy. 

Artykuł 35. Siła wyższa. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej 
Umowy, Agent ds. Praw nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu i 
niewykonanie jej postanowień wynikające ze zdarzeń pozostających poza jego zasadną kontrolą, 
takich jak zdarzenia losowe, działania terrorystyczne, trudności z uzyskaniem dostaw, awarie i 
uszkodzenia, przerwy lub wady funkcjonowania urządzeń komputerowych, utrata danych ze 
względu na awarię zasilania lub mechaniczne problemy z systemami przechowywania lub 
odzyskiwania informacji, problemy związane z zatrudnieniem, wojny lub niepokoje społeczne. 

NA DOWÓD CZEGO, strony zapewniły należyte podpisanie niniejszej Umowy o Przyznanie 
Praw w dniu wskazanym na wstępie. 

 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 

 
Podpis: _________________________ 
 Imię i nazwisko: Christopher Biedermann 
 Stanowisko: Wiceprezes, Dyrektor Finansowy 
 
 
American Stock Transfer & Trust Company, LLC 
 
Podpis: _________________________ 
 Imię i nazwisko: Paula Caroppoli 
 Stanowisko: Wiceprezes 
 



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
 

44

Załącznik A 
WZÓR 

ŚWIADECTWA OZNACZENIA 

AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH SERII A 

UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU W DYWIDENDZIE 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 

(Na podstawie art. 151 

Ustawy Ogólnej o Spółkach Stanu Delaware) 

Central European Distribution Corporation, spółka zawiązana i działająca na podstawie 
Ustawy Ogólnej o Spółkach Stanu Delaware (zwana dalej „Spółką”), NINIEJSZYM 
ZAŚWIADCZA, że zgodnie z uprawnieniami przysługującym jej Radzie Dyrektorów (dalej 
zwanej „Radą Dyrektorów” lub „Radą”) na mocy Tekstu Jednolitego Aktu Założycielskiego 
Spółki, oraz zgodnie z przepisami art. 151 Ustawy Ogólnej o Spółkach Stanu Delaware, w dniu 6 
września 2011 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę zezwalającą na emisję serii akcji 
uprzywilejowanych, następującej treści: 

POSTANAWIA SIĘ, że na podstawie uprawnień przysługujących Radzie Dyrektorów 
Spółki zgodnie z Tekstem Jednolitym Aktu Założycielskiego Spółki, Rada Dyrektorów niniejszym 
tworzy serię akcji uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,01 USD za 1 akcję (“Akcje 
Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie”) Spółki, i niniejszym 
określa się oznaczenie i liczbę akcji oraz następujące odpowiednie prawa, przywileje i 
ograniczenia z nimi związane: 

Artykuł 1. Oznaczenie i Liczba. Akcje tej serii będą oznaczone jako „Akcje 
Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie” a liczba akcji stanowiących 
Akcje Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Udziału w Dywidendzie wyniesie ________. 
Owa liczba akcji może ulec podwyższeniu lub obniżeniu uchwałą Rady Dyrektorów; przy czym w 
wyniku żadnego ewentualnego obniżenia liczba Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie nie spadnie poniżej liczby pozostających wówczas w 
obrocie akcji, powiększonej o liczbę akcji jakie mogą zostać wyemitowane w przypadku 
wykonania pozostałych opcji, praw lub warrantów lub zamianie innych papierów wartościowych 
wyemitowanych przez Spółkę, wymiennych na Akcje Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do 
Udziału w Dywidendzie. 

Artykuł 2. Dywidendy i Wypłaty. Z zastrzeżeniem praw posiadaczy 
jakichkolwiek akcji którejkolwiek serii akcji uprzywilejowanych (lub równorzędnych), 
uprzywilejowanych wyżej od Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w 
Dywidendzie pod względem dywidendy, posiadacze Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie z pierwszeństwem w stosunku do posiadaczy akcji 
zwykłych, o wartości nominalnej 0,01 USD za jedną akcję („Akcje Zwykłe”), Spółki, oraz innych 
akcji uprzywilejowanych, będą upoważnieni to otrzymywania płatnych w gotówce dywidend 
kwartalnych, w przypadku i pod warunkiem ogłoszenia przez Radę Dyrektorów, ze środków 
prawnie dozwolonych, wypłacanych pierwszego dnia marca, czerwca, września i grudnia 
każdego roku (każda taka data zwana dalej „Dniem Wypłaty Dywidendy Kwartalnej”), 
począwszy od pierwszego Dnia Wypłaty Dywidendy Kwartalnej po pierwszej emisji akcji lub 
ułamkowych części Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w 
Dywidendzie, w przypadającej na każdą akcję kwocie (zaokrąglonej z dokładnością do jednego 
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centa) wynoszącej, w zależności od tego która z poniższych kwot jest większa: (a) 10,00 USD lub 
(b) z zastrzeżeniem przedstawionych niżej postanowień odnośnie do korekty, tysiąckrotność 
(1000 x) łącznej kwoty wszystkich dywidend płatnych w gotówce, oraz tysiąckrotność (1000 x) 
łącznej kwoty przypadających na 1 akcję (wypłacanych w postaci niepieniężnej) dywidend w 
postaci niepieniężnej oraz innych wypłat, z wyjątkiem dywidendy wypłacanej w postaci Akcji 
Zwykłych lub podziału istniejących Akcji Zwykłych (drogą przeklasyfikowania lub inną drogą), 
ogłoszonych w odniesieniu do Akcji Zwykłych od bezpośrednio poprzedzającego to ogłoszenie 
Dnia Wypłaty Dywidendy Kwartalnej lub, w przypadku pierwszego Dnia Wypłaty Dywidendy 
Kwartalnej, od pierwszej emisji jakichkolwiek akcji lub ułamkowych części Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie. W przypadku, gdyby 
Spółka w dowolnym momencie ogłosiła lub wypłaciła dywidendę od Akcji Zwykłych płatną w 
postaci Akcji Zwykłych, lub dokonała podziału lub połączenia pozostających w obrocie Akcji 
Zwykłych (drogą przeklasyfikowania lub w inny sposób, niż przez wypłatę dywidendy w postaci 
Akcji Zwykłych) skutkującego zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby Akcji Zwykłych, 
wówczas w każdym takim przypadku, kwota jaka była należna posiadaczom Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie bezpośrednio przed 
takim zdarzeniem zgodnie z pkt (b) poprzedzającego zdania zostanie skorygowana poprzez 
przemnożenie owej liczby przez ułamek, którego licznikiem będzie liczba Akcji Zwykłych 
pozostających w obrocie niezwłocznie po tym zdarzeniu, a mianownikiem liczba Akcji Zwykłych 
pozostających w obrocie bezpośrednio przed owym zdarzeniem.  

Spółka ogłosi dywidendę lub wypłatę dla posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego artykułu 
niezwłocznie po ogłoszeniu dywidendy lub wypłaty dla posiadaczy Akcji Zwykłych (nie będącej 
dywidendą wypłacaną w postaci Akcji Zwykłych); z tym, że w przypadku braku ogłoszenia 
dywidendy lub wypłaty od Akcji Zwykłych w okresie pomiędzy dowolnym Dniem Wypłaty 
Dywidendy Kwartalnej a następnym kolejnym Dniem Wypłaty Dywidendy Kwartalnej, 
dywidenda w wysokości 10,00 USD za 1 Akcję Uprzywilejowaną Serii A Uprawniającą do 
Udziału w Dywidendzie będzie mimo to płatna w kolejnych Dniach Wypłaty Dywidendy 
Kwartalnej. 

Naliczanie dywidend w sposób narastający od pozostających w obrocie Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie rozpocznie się z Dniem 
Wypłaty Dywidendy Kwartalnej poprzedzającym datę emisji takich akcji, o ile owa data emisji 
takich akcji nie przypada przed dniem ustalenia praw odnośnie to pierwszego Dnia Wypłaty 
Dywidendy Kwartalnej, w którym to przypadku naliczanie dywidend od takich akcji rozpocznie 
się od dnia emisji danych akcji, lub o ile data emisji nie przypada w Dniu Wypłaty Dywidendy 
Kwartalnej lub po dniu ustalenia praw posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie uprawnionych do otrzymywania kwartalnych 
dywidend oraz przed Dniem Wypłaty Dywidendy Kwartalnej, przy czym w obu przypadkach 
naliczanie takiej dywidendy rozpoczyna się i liczone jest narastająco od takiego Dnia Wypłaty 
Dywidendy Kwartalnej. Dywidendy naliczone ale niewypłacone nie są oprocentowane. 
Dywidendy wypłacane posiadaczom Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do 
Udziału w Dywidendzie w kwocie niższej niż łączna kwota takich dywidend naliczonych w 
danym okresie i należnych z tytułu takich akcji zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy 
wszystkie tego rodzaju akcje pozostające w danym momencie w obrocie. Rada Dyrektorów może 
ustalić datę ustalenia praw posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do 
Udziału w Dywidendzie uprawnionych do otrzymania dywidendy ogłoszonej dla takich akcji, 
która to data przypadać będzie nie dalej niż 60 dni przez ustaloną datą wypłaty dywidendy. 

Artykuł 3. Prawa Głosu. Posiadaczom Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Udziału w Dywidendzie przysługują następujące prawa głosu: 

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących korekty, każda Akcja Uprzywilejowana 
Serii A Uprawniająca do Udziału w Dywidendzie upoważnia jej posiadacza do jednego tysiąca 
głosów we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie akcjonariuszy Spółki. W przypadku 
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ogłoszenia przez Spółkę, w dowolnym momencie, wypłaty dywidendy z Akcji Zwykłych w 
postaci Akcji Zwykłych, lub decyzji o podziale lub połączeniu pozostających w obrocie Akcji 
Zwykłych (poprzez zmianę ich klasyfikacji lub w inny sposób niż przez wypłatę dywidendy w 
postaci Akcji Zwykłych) na większą lub mniejszą liczbę Akcji Zwykłych, wówczas liczba głosów 
przypadających na jedną akcję do których uprawnieni byli posiadacze Akcji Uprzywilejowanych 
Serii A Uprawniających do Udziału w Dywidendzie bezpośrednio przez takim zdarzeniem zostanie 
skorygowana poprzez przemnożenie owej liczby przez ułamek, którego licznikiem będzie liczba 
Akcji Zwykłych pozostających w obrocie niezwłocznie po tym zdarzeniu, a mianownikiem liczba 
Akcji Zwykłych pozostających w obrocie bezpośrednio przed owym zdarzeniem. 

O ile w niniejszym dokumencie, jakimkolwiek innym Świadectwie Oznaczenia,  lub przepisach 
prawa nie określono inaczej, posiadacze Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do 
Udziału w Dywidendzie i posiadacze Akcji Zwykłych lub jakichkolwiek innych akcji Spółki 
dysponujący ogólnym prawem głosu będą głosować łącznie jako jedna klasa akcjonariuszy we 
wszystkich kwestiach poddanych pod głosowanie akcjonariuszom Spółki. 

O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, lub o ile przepisy prawa nie stanowią 
inaczej, posiadaczom Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Udziału w 
Dywidendzie nie przysługują jakiekolwiek szczególne prawa głosu a ich zgoda nie będzie 
wymagana do podjęcia jakichkolwiek czynności korporacyjnych (poza przypadkami, gdy są oni 
uprawnieni do głosowania wraz z posiadaczami Akcji Zwykłych na określonych tu zasadach). 

Artykuł 4. Niektóre ograniczenia. W przypadku zaległości z wypłatą 
dywidendy kwartalnej lub innego rodzaju dywidendy lub wypłat przypadających do zapłaty z 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy zgodnie 
z postanowieniami art. 2, do czasu wypłacenia w całości wszystkich narosłych niewypłaconych 
dywidend i wypłat przysługujących z Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Dywidendy, niezależnie od tego czy zostały ogłoszone, Spółka: 

(i) nie ogłosi, nie wypłaci dywidendy ani nie dokona innych wypłat z akcji o statusie akcji 
podporządkowanych (junior) (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji lub 
rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do 
Dywidendy; 

(ii) nie ogłosi, nie wypłaci dywidendy ani nie dokona innych wypłat z tytułu żadnych akcji o 
statusie równorzędnym (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji bądź rozwiązania) 
z Podporządkowanymi Akcjami Uprzywilejowanymi Serii A Uprawniającymi do Dywidendy, z 
wyjątkiem dywidendy wypłacanej proporcjonalnie z Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy oraz wszystkich takich 
równorzędnych akcji, z których dywidenda jest płatna lub zaległa, proporcjonalnie do łącznej 
kwoty, do której są wówczas uprawnieni posiadacze wszystkich takich akcji; 

(iii) nie umorzy, nie zakupi ani w inny sposób odpłatnie nie nabędzie akcji o statusie 
podporządkowanym (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji bądź rozwiązania) 
wobec Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy, z 
zastrzeżeniem, że Spółka może w dowolnym czasie umorzyć, kupić lub w inny sposób nabyć 
akcje podporządkowane w zamian za akcje Spółki podporządkowane (pod względem dywidendy 
lub w przypadku likwidacji bądź rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy; lub 

(iv) nie umorzy, nie zakupi ani w inny sposób odpłatnie nie nabędzie Podporządkowanych 
Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy ani innych akcji o statusie 
równorzędnym (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji bądź rozwiązania) z 
Podporządkowanymi Akcjami Uprzywilejowanymi Serii A Uprawniającymi do Dywidendy, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to miało miejsce w na podstawie oferty zakupu złożonej na 
piśmie lub opublikowanej (według uznania  Rady Dyrektorów) skierowanej do wszystkich 
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posiadaczy takich akcji, opartej na takich warunkach, jakie Rada Dyrektorów, po rozpatrzeniu 
odpowiednich rocznych stawek dywidendy oraz innych praw i przywilejów związanych z 
odpowiednimi seriami i klasami akcji, uzna w dobrej wierze, za zapewniające uczciwe i równe 
traktowaniem odpowiednich serii i klas akcji. 

Spółka nie zezwoli żadnemu podmiotowi zależnemu Spółki na kupno ani na odpłatne nabycie w 
inny sposób akcji Spółki, chyba że Spółka mogłaby kupić lub winny sposób nabyć takie akcje na 
podstawie niniejszego art. 4, w tym samym terminie i w taki sam sposób. 

Artykuł 5. Ponownie nabywane Akcje. Podporządkowane Akcje 
Uprzywilejowane Serii A Uprawniające do Dywidendy kupione lub nabyte przez Spółkę w 
dowolny sposób powinny zostać wycofane z obrotu i unieważnione niezwłocznie po ich nabyciu. 
Wszystkie takie akcje po ich unieważnieniu staną się uprzywilejowanymi akcjami 
autoryzowanymi lecz niewyemitowanymi i mogą być ponownie wyemitowane w ramach nowej 
serii akcji uprzywilejowanych, na warunkach i z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących emisji 
opisanych w niniejszym Świadectwie Oznaczenia, w tekście jednolitym Zmienionego Aktu 
Założycielskiego (the Amended and Restated Certificate of Incorporation) lub w dowolnym 
innym Świadectwie Oznaczenia, tworzącym serię akcji uprzywilejowanych lub podobnych akcji, 
lub zgodnie z innymi wymogami prawa. 

Artykuł 6. Likwidacja lub rozwiązanie Spółki. Z chwilą likwidacji lub 
rozwiązania Spółki, nie będą dokonywane żadne wypłaty na rzecz: 

(3) posiadaczy akcji podporządkowanych (pod względem dywidendy lub w przypadku likwidacji 
bądź rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Dywidendy, chyba że przed dokonaniem takiej wypłaty, posiadacze 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy 
otrzymają 1000 USD za akcję, plus kwotę równą dywidendom oraz wypłatom z akcji, niezależnie 
od tego czy zostały ogłoszone czy nie, narosłym i niewypłaconym do dnia dokonywania 
płatności, pod warunkiem, że posiadaczom Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii 
A Uprawniających do Dywidendy będzie przysługiwała łączna kwota z tytułu jednej akcji, z 
zastrzeżeniem korekty przewidzianej poniżej, równa tysiąckrotności (1000 x) łącznej kwoty za 
akcję przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy posiadających Akcje Zwykłe, lub 

(4) na rzecz posiadaczy akcji o statusie równorzędnym (pod względem dywidendy lub w 
przypadku likwidacji bądź rozwiązania) wobec Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych 
Serii A Uprawniających do Dywidendy, z wyjątkiem wypłat dokonywanych proporcjonalnie z 
tytułu Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy 
oraz wszystkich takich akcji równorzędnych, proporcjonalnie do łącznych kwot przysługujących 
posiadaczom wszystkich tych akcji przy likwidacji lub rozwiązaniu Spółki. W przypadku 
ogłoszenia lub dokonania przez Spółkę wypłaty dywidendy z Akcji Zwykłych wypłacane w 
postaci Akcji Zwykłych lub dokonania podziału, połączenia lub konsolidacji Akcji Zwykłych 
znajdujących się w obrocie (w drodze przeklasyfikowania lub w sposób inny niż wypłata 
dywidendy z Akcji Zwykłych) prowadzącej do zwiększenia lub zmniejszenia liczby Akcji 
Zwykłych, wówczas w każdym przypadku łączna kwota przysługująca posiadaczom 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy na 
podstawie ust. (1) bezpośrednio przed takim ogłoszeniem lub dokonaniem wypłaty zostanie 
skorygowana przez pomnożenie tej kwoty przez ułamek, którego licznikiem będzie liczba Akcji 
Zwykłych znajdujących się w obrocie bezpośrednio po ogłoszeniu lub wypłacie dywidendy, a 
którego mianownikiem będzie liczba Akcji Zwykłych znajdujących się w obrocie bezpośrednio 
przed tym zdarzeniem. 

Artykuł 7. Konsolidacja, połączenie itd. W przypadku konsolidacji, 
połączenia, fuzji lub innej transakcji, w której Akcje Zwykłe zostaną wymienione lub zamienione 
na inne akcje lub papiery wartościowe, gotówkę lub inne składniki majątku, wówczas w każdym 
takim przypadku, każda Podporządkowana Akcja Uprzywilejowana Serii A Uprawniająca do 
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Dywidendy zostanie w tym samym czasie wymieniona lub zamieniona na kwotę za akcję 
stanowiącą tysiąckrotność łącznej liczby – odpowiednio - akcji, papierów wartościowych, 
gotówki lub innych składników majątków (wypłacanego w formie niepieniężnej), na którą lub za 
którą jest zamieniana lub wymieniana każda Akcja Zwykła, z zastrzeżeniem poniższego 
postanowienia dotyczącego korekty. W przypadku ogłoszenia lub dokonania przez Spółkę 
wypłaty dywidendy z Akcji Zwykłych wypłacanej w postaci Akcji Zwykłych, lub dokonania 
podziału, połączenia lub konsolidacji znajdujących się w obrocie Akcji Zwykłych (w drodze 
przeklasyfikowania lub w sposób inny niże wypłata dywidendy z Akcji Zwykłych) prowadzącej 
do zwiększenia lub zmniejszenia liczby Akcji Zwykłych, wówczas w każdym przypadku łączna 
kwota przysługująca posiadaczom Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A 
Uprawniających do Dywidendy na podstawie ust. (1) bezpośrednio przed takim ogłoszeniem lub 
dokonaniem wypłaty zostanie skorygowana przez pomnożenie tej kwoty przez ułamek, którego 
licznikiem będzie liczba Akcji Zwykłych znajdujących się w obrocie bezpośrednio po ogłoszeniu 
lub wypłacie dywidendy, a którego mianownikiem będzie liczba Akcji Zwykłych znajdujących 
się w obrocie bezpośrednio przed tym zdarzeniem. 

Artykuł 8. Zakaz umarzania. Podporządkowane Akcje Uprzywilejowane 
Serii A Uprawniające do Dywidendy nie podlegają umorzeniu. 

Artykuł 9. Status. Podporządkowane Akcje Uprzywilejowane Serii A 
Uprawniające do Dywidendy mają status akcji podporządkowanych wobec wszystkich serii akcji 
uprzywilejowanych Spółki każdej innej klasy. 

Artykuł 10. Zmiana. Tekst jednolity Zmienionego Aktu Założycielskiego 
Spółki nie może zostać zmieniony w sposób, który skutkowałby istotną niekorzystną zmianą 
uprawnień, przywilejów lub szczególnych praw przysługujących z Podporządkowanych Akcji 
Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy, chyba że zmiana zostanie 
zaakceptowana większością głosów przysługujących ze znajdujących się w obrocie 
Podporządkowanych Akcji Uprzywilejowanych Serii A Uprawniających do Dywidendy, 
oddanych w głosowaniu wspólnym, jako jedna klasa akcji. 

NA DOWÓD CZEGO, niniejsze Świadectwo Oznaczenia zostało podpisane w imieniu Spółki 
przez _____________________ dziś ___ września 2011 r. 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION 
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Załącznik B 

Wzór Dokumentu Praw 

Dokument nr R- 

Praw 

NIE PODLEGA WYKONANIU PO 6 WRZEŚNIA 2021 R. LUB WCZEŚNIEJ, W 
PRZYPADKU DOKONANIA UMORZENIA LUB WYMIANY. PRAWA PODLEGAJĄ 
UMORZENIU PO CENIE 0,01 USD ZA 1 PRAWO ORAZ WYMIANIE NA WARUNKACH 
OKREŚLONYCH W UMOWIE O PRZYZNANIE PRAW. 

Dokument Praw 
Central European Distribution Corporation 

Niniejszy dokument zaświadcza, że ____, lub jego zarejestrowani cesjonariusze, 
jest zarejestrowanym właścicielem określonej powyżej liczby Praw, z których każde upoważnia 
jego właściciela, na warunkach określonych w Umowie o Przyznanie Praw, z dnia 6 września 
2011 r. ( „Umowa o Przyznanie Praw”), pomiędzy Central European Distribution Corporation, 
spółką stanu Delaware („Spółka”), oraz American Stock Transfer & Trust Company, LLC, spółka 
powiernicza z ograniczoną odpowiedzialnością stanu Nowy Jork („Agent ds. Praw”), do nabycia 
od Spółki w dowolnym momencie po Dniu Wypłaty (zgodnie z jego definicją w Umowie o 
Przyznanie Praw) przed godziną 17:00 czasu nowojorskiego, dnia 6 września 2021 r. w siedzibie 
Agenta ds. Praw, lub w biurze jego następcy jako Agenta ds. Praw, jednej tysięcznej części w 
pełni opłaconej niewiążącej się z obowiązkiem dopłat Akcji Uprzywilejowanej Serii A 
Uprawniającej do Udziału w Dywidendzie, o wartości nominalnej 0,01 USD za jedną akcję 
(„Akcje Uprzywilejowane”), po cenie zakupu w wysokości 45,00 USD za jedną tysięczną Akcji 
Uprzywilejowanej („Cena Zakupu”), po przedstawieniu i złożeniu niniejszego Dokumentu Praw 
wraz z należycie wypełnionym Formularzem Decyzji o Nabyciu Akcji Uprzywilejowanych. 
Liczba Praw potwierdzonych niniejszym Dokumentem Praw (oraz liczba tysięcznych części 
jednej Akcji Uprzywilejowanej, jakie można nabyć w wykonaniu niniejszego Prawa) określona 
powyżej, oraz Cena Zakupu określona powyżej, stanowią liczbę i Cenę Zakupu na dzień   __, 
20__ r., zgodnie z liczbą Akcji Uprzywilejowanych na ten dzień. 

Zgodnie z Umową o Przyznanie Praw, Cena Zakupu oraz liczba tysięcznych części Akcji 
Uprzywilejowanej jaka może zostać nabyta w wykonaniu Praw potwierdzonych niniejszym 
Dokumentem Praw może ulec zmianie lub korekcie w przypadku wystąpienia określonych 
zdarzeń. 

Niniejszy Dokument Praw podlega wszelkim postanowieniom, zasadom i 
warunkom określonym w Umowie o Przyznanie Praw, które to postanowienia, zasady i warunki 
są niniejszym włączone do niniejszego dokumentu przez odesłanie jako jego integralna część, i 
do której to Umowy o Przyznanie Praw odsyłamy w celu zaznajomienia się z pełnym opisem 
wynikających stamtąd praw, ograniczeń praw, zobowiązań, obowiązków, i zwolnień od 
odpowiedzialności Agenta ds. Praw, Spółki oraz posiadaczy Dokumentów Praw. Kopie Umowy o 
Przyznanie Praw dostępne są nieodpłatnie w siedzibie Spółki oraz biurze Agenta ds. Praw. 

Niniejszy Dokument Praw, wraz z innymi Dokumentami Praw lub samodzielnie, 
po złożeniu w biurze Agenta ds. Praw, może zostać wymieniony na inny Dokument lub 
Dokumenty Praw o podobnym charakterze i terminie, uprawniające posiadacza do nabycia 
podobnej łącznej ilości Akcji Uprzywilejowanych jak w przypadku Praw udokumentowanych 



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
 

50

złożonym Dokumentem/Dokumentami Praw. W przypadku częściowego wykonania niniejszego  
Dokumentu Praw, jego posiadaczowi przysługuje prawo otrzymania innego Dokumentu Praw lub 
Dokumentów Praw opiewających na liczbę całkowitą niewykonanych Praw. 

Z zastrzeżeniem postanowień Umowy o Przyznanie Praw, Prawa potwierdzone 
niniejszym Dokumentem Praw (i) mogą zostać umorzone przez Spółkę po cenie umorzenia w 
wysokości 0,01 USD za jedno Prawo, lub (ii) mogą zostać wymienione, w całości lub części, na 
Akcje Uprzywilejowane lub Akcje Zwykłe Spółki, o wartości nominalnej 0,01 USD za 1 akcję. 

Przy wykonywaniu Prawa lub Praw udokumentowanych niniejszym 
Dokumentem nie będą wydawane ułamkowe Akcje Uprzywilejowane (z wyjątkiem ułamków 
stanowiących całkowitą wielokrotność tysięcznych części jednej Akcji Uprzywilejowanej, jakie 
mogą być wykazane w świadectwach depozytowych), natomiast, zgodnie z Umową o Przyznanie 
Praw, dokonana zostanie wypłata w gotówce. 

Posiadaczowi niniejszego Dokumentu Praw nie przysługuje prawo głosu ani 
prawo do dywidendy ani do uznawania go, w jakimkolwiek celu, za posiadacza Akcji 
Uprzywilejowanych lub innych papierów wartościowych Spółki, jakie mogą w dowolnym 
momencie zostać wyemitowane w wykonaniu niniejszego Prawa, a żadne z postanowień Umowy 
o Przyznanie Praw lub niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako przeniesienie na 
posiadacza niniejszego dokumentu jakichkolwiek praw przysługujących akcjonariuszowi Spółki 
ani praw głosowania nad wyborem dyrektorów Spółki ani nad jakąkolwiek sprawą przedłożoną 
akcjonariuszom na ich zgromadzeniu, ani wyrażania lub odmowy zgody na jakiekolwiek 
czynności korporacyjne, ani prawa do otrzymywania zawiadomień o zgromadzeniach lub innych 
zdarzeniach dotyczących akcjonariuszy (o ile Umowa o Przyznanie Praw nie stanowi inaczej), 
ani prawa do otrzymywania dywidendy lub prawa poboru, do momentu realizacji Prawa lub Praw 
potwierdzonych danym Dokumentem Praw zgodnie z postanowieniami Umowy o Przyznanie 
Praw. 

Niniejszy Dokument Praw nie jest ważny ani wymagany do żadnych celów do 
momentu kontrasygnowania go przez Agenta ds. Praw.  
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POTWIERDZAM autentyczność faksymile podpisu odpowiednich członków 

kierownictwa Spółki i jej pieczęci firmowej.  

Dnia   ________ 20__ r. 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION 

Podpis: __________________________ 
Nazwisko:  
Stanowisko: 

 

 

KONTRASYGNOWAŁ: 

Podpis: __________________________ 
Nazwisko:  
Stanowisko: 
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[Wzór tekstu na odwrocie Dokumentu Praw] 

FORMULARZ CESJI 

(wypełnia zarejestrowany posiadacz pragnący dokonać przeniesienia Dokumentu 
Praw.) 

W ZAMIAN ZA OTRZYMANE WARTOŚCIOWE ŚWIADCZENIE 

_______________________________ 
niniejszym zbywa, dokonuje cesji i przenosi na _______________________________ 
______________________________________________________________________ 
(wpisać nazwę/nazwisko i adres odbiorcy) 
niniejszy Dokument Praw, wraz z wszelkimi prawami, tytułami własności i udziałami w nim, i 
niniejszym nieodwołalnie ustanawia ________________________ Pełnomocnikiem, 
upoważniając go do przeniesienia  niniejszego Dokumentu Praw  
wykazanego w księgach wymienionej w nim Spółki, z pełnym prawem substytucji. 

Data: ___________________ 

Podpis: ___________________ 

Poświadczenie podpisu: 

Podpisy muszą być poświadczone przez odpowiednią instytucję gwarantującą 
(bank, makler giełdowy, kasę oszczędnościowo-pożyczkową lub związek kredytowy będący 
uczestnikiem uznanego programu gwarantowania podpisów „Medallion”) zgodnie z Przepisem 
17Ad-15 Ogólnych Zasad wydanych na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi 
z 1934 r., a obowiązującymi w dniu sporządzenia niniejszego dokumentu.  

Niżej podpisany niniejszym potwierdza, że Prawa potwierdzone niniejszym 
Dokumentem Praw nie są w faktycznym posiadaniu Nabywcy lub Podmiotu Stowarzyszonego 
lub Osoby Powiązanej z Nabywcą (zgodnie z definicją zawartą w Umowie o Przyznanie Praw).  

Data: ___________________ 

Podpis: ___________________ 

Podpis pod powyższą Cesją i Dokumentem winien odpowiadać nazwisku zapisanemu na awersie 
niniejszego Dokumentu Praw pod każdym względem, bez przeróbek, powiększeń ani 
jakichkolwiek innych zmian. 
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WZÓR ZLECENIA ZAKUPU 

(Wypełnia posiadacz w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu Praw reprezentowanych przez 
Dokument Praw) 

Do: ________________ 

Niżej podpisany niniejszym nieodwołalnie postanawia wykonać ______  Prawa  
reprezentowane przez niniejszy Dokument Praw poprzez objęcie Akcji Uprzywilejowanych 
emitowanych w przypadku wykonania owych praw, i zleca wystawienie dokumentów 
dotyczących tych Akcji Uprzywilejowanych na nazwisko: 

Wpisać nr ubezpieczenia społecznego (Social Security Number) 
lub inny numer identyfikacyjny: ____________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
(Wpisać imię i nazwisko oraz adres drukowanymi literami) 

Jeżeli powyższa liczba Praw nie jest równa liczbie Praw których niniejszy Dokument Praw 
dotyczy, zostanie wystawiony nowy Dokument Praw, obejmujący niewykonane Prawa, który 
zostanie zarejestrowany na rzecz, i wysłany na adres osoby określonej poniżej: 

Wpisać nr ubezpieczenia społecznego (Social Security Number) 
lub inny numer identyfikacyjny: ____________________________________ 

_______________________________________________________ 
(Wpisać imię i nazwisko drukowanymi literami) 

Data: _____________________ 

Podpis: _____________________ 

Poświadczenie podpisu: 

Podpisy muszą być poświadczone przez odpowiednią instytucję gwarantującą 
(bank, makler giełdowy, kasę oszczędnościowo-pożyczkową lub związek kredytowy będący 
uczestnikiem uznanego programu gwarantowania podpisów „Medallion”) zgodnie z Przepisem 
17Ad-15 Ogólnych Zasad wydanych na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi 
z 1934 r., a obowiązującymi w dniu sporządzenia niniejszego dokumentu. Niżej podpisany 
niniejszym potwierdza, że Prawa potwierdzone niniejszym Dokumentem Praw nie są w 
faktycznym posiadaniu Nabywcy lub Podmiotu Stowarzyszonego lub Osoby Powiązanej z 
Nabywcą (zgodnie z definicją zawartą w Umowie o Przyznanie Praw). 

Data: _________________ 
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Podpis: _________________ 

Podpis pod Wzorem Cesji i Wzorem Zlecenia Zakupu winien odpowiadać 
nazwisku zapisanemu na awersie niniejszego Dokumentu Praw pod każdym względem, bez 
przeróbek, powiększeń ani jakichkolwiek innych zmian. 

W przypadku braku sporządzenia określonego powyżej poświadczenia na 
formularzu Wzoru Cesji lub Wzoru Zlecenia Zakupu, Spółka i Agent ds. Praw uznają faktycznego 
posiadacza Praw potwierdzonych niniejszym Dokumentem Praw za Nabywcę lub Podmiot 
Stowarzyszony lub Osobę Powiązaną z Nabywcą (w rozumieniu Umowy o Przyznanie Praw) a 
taka Cesja ani Decyzja o Nabyciu Akcji Uprzywilejowanych nie będzie honorowana. 
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Załącznik C 

PODSUMOWANIE PRAW NABYCIA 
AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH 

Dnia 6 września 2011 r., Rada Dyrektorów Central European Distribution 
Corporation, spółki stanu Delaware („Spółka”), zatwierdziła i zleciła wyemitowanie, oraz ogłosiła 
wypłatę dywidendy w postaci jednego prawa nabycia akcji uprzywilejowanej („Prawo”) za każdą 
pozostającą w obrocie akcję zwykłą, o wartości nominalnej 0,01 USD każda („Akcje Zwykłe”), 
według stanu na koniec dnia roboczego w dniu 19 września 2011 r. („Dzień Ustalenia Praw”). Każde 
Prawo upoważniać będzie zarejestrowanego akcjonariusza do nabycia od Spółki jednej tysięcznej części 
Akcji Uprzywilejowanej Spółki Serii A Uprawniającej do Udziału w Dywidendzie, o wartości 
nominalnej 0,01 USD każda („Akcje Uprzywilejowane”), po cenie 45,00 USD za każdą jedną 
tysięczną część Akcji Uprzywilejowanej („Cena Zakupu”), z zastrzeżeniem ewentualnej korekty. Opis 
i warunki Praw określa Umowa o Przyznanie Praw z dnia 6 września 2011 r. („Umowa o Przyznanie 
Praw”) pomiędzy Spółką a American Stock Transfer & Trust Company, LLC, spółką powierniczą z 
ograniczoną odpowiedzialnością stanu Nowy Jork, jako Agentem ds. Praw („Agent ds. Praw”).  

Dzień Wypłaty, Wykonalność 

Początkowo Prawa dołączone będą do wszystkich dokumentów Akcji Zwykłych lub 
do wpisów zdematerializowanych Akcji Zwykłych w rejestrze akcji Spółki, jeśli takowe będą, 
natomiast nie będą wystawiane odrębne dokumenty potwierdzające posiadanie Praw („Dokumenty 
Praw”). Odrębne Dokumenty Praw zostaną wysłane zarejestrowanym posiadaczom Akcji Zwykłych 
według stanu na koniec dnia roboczego będącego (i) dziesiątym dniem roboczym po publicznym 
ogłoszeniu, wskazującym, że osoba lub grupa powiązanych osób („Nabywca”) osiągnęła lub 
przekroczyła stan faktycznego posiadania na poziomie 10% pozostających w obrocie Akcji Zwykłych 
lub (ii) dziesiątym dniem roboczym (lub późniejszym terminem, jaki Rada Dyrektorów może określić 
zanim dowolna Osoba zostanie Nabywcą) po rozpoczęciu, lub po ogłoszeniu zamiaru ogłoszenia 
wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji, którego realizacja skutkowałaby faktycznym posiadaniem 
przez jedną osobę lub grupę osób 10% lub więcej pozostających wówczas w obrocie Akcji Zwykłych, 
zależenie od tego, który z tych dni nastąpi wcześniej (taki wcześniejszy dzień będzie „Dniem 
Wypłaty”). 

Umowa o Przyznanie Praw stanowi, że do Dnia Wypłaty (lub wcześniejszego 
wygaśnięcia, umorzenia lub wymiany Praw), (i) Prawa będą mogły być przenoszone jedynie łącznie z 
Akcjami Zwykłymi, (ii) nowe dokumenty Akcji Zwykłych wydane po Dniu Ustalenia Praw zawierać 
będą adnotację włączającą Umowę o Przyznanie Praw przez odniesienie, a pierwotne oświadczenie o 
transakcji lub późniejsze okresowe oświadczenia dotyczące zdematerializowanych Akcji Zwykłych, 
jakie mogą, po Dniu Ustalenia Praw, zostać złożone, po zbyciu lub nowej emisji takich Akcji 
Zwykłych, zawierać będą również adnotację włączającą Umowę o Przyznanie Praw przez odesłanie; 
oraz (iii) złożenie w celu przeniesienia jakichkolwiek dokumentów Akcji Zwykłych lub rejestracja 
przeniesienia własności w rejestrze akcji Spółki odnośnie do zdematerializowanych Akcji Zwykłych 
pozostających w obrocie w Dniu Ustalenia Praw będzie również stanowić przeniesienie Praw 
związanych z Akcjami Zwykłymi reprezentowanymi przez taki dokument lub wpis. 

Prawa nie będą mogły być realizowane do Dnia Wypłaty. Prawa wygasną dnia 6 
września 2021 („Dzień Wygaśnięcia Praw”), pod warunkiem, że Dzień Wygaśnięcia Praw nie ulegnie 
zmianie i że Prawa nie zostaną wcześniej umorzone lub zamienione przez Spółkę, w każdym 
przypadku zgodnie z opisem podanym niżej. 

Flip-In 
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Jeżeli osoba lub grupa osób zostanie Nabywcą (z nielicznymi określonymi 
wyjątkami), każdy posiadacz Prawa będzie mieć następnie prawo otrzymać, w wyniku jego 
wykonania, Akcje Zwykłe (lub, w pewnych okolicznościach, Akcje Uprzywilejowane lub inne 
podobne do nich papiery wartościowe Spółki) o wartości równej dwukrotności ceny realizacji owego 
Prawa. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się Nabywcy, wszelkie Prawa, które są, 
lub (w pewnych okolicznościach określonych w Umowie o Przyznanie Praw) były w faktycznym 
posiadaniu Nabywcy, ulegną unieważnieniu.  

Na przykład, przy cenie wykonania w wysokości 45,00 USD za jedno Prawo, każde 
Prawo nie będące w posiadaniu Nabywcy po zdarzeniu, o którym mowa w poprzednim akapicie 
uprawniałoby swego posiadacza do nabycia Akcji Zwykłych o wartości 90,00 USD (lub do innej 
formy zapłaty, jak wskazano powyżej) za kwotę 45,00 USD. Przyjmując kwotę 9,00 USD za jedną 
Akcję Zwykłą w danym momencie, posiadacz każdego ważnego Prawa byłby uprawniony do nabycia 
dziesięciu Akcji Zwykłych za kwotę 45,00 USD. 

Flip-Over 

W przypadku przejęcia Spółki drogą fuzji lub innego połączenia lub w przypadku 
zbycia 50% lub więcej jej skonsolidowanych aktywów lub jej zdolności do generowania zysków (ang.: 
„earning power”), po tym, jak osoba lub grupa osób stanie się Nabywcą, podjęte zostaną kroki celem 
zapewnienia każdemu posiadaczowi Prawa możliwości otrzymania, po wykonaniu tego prawa po 
ówczesnej cenie jego wykonania, liczby akcji zwykłych spółki przejmującej, mającej w momencie 
owej transakcji wartość rynkową dwukrotnie przewyższającą cenę wykonania Prawa. 

Wymiana 

W dowolnym momencie po tym, jak dowolna osoba lub grupa stanie się Nabywcą, a 
przed nabyciem przez taką osobę lub grupę osób 50% lub więcej pozostających w obrocie Akcji 
Zwykłych, Rada Dyrektorów Spółki będzie mogła dokonać wymiany tych Praw (z wyjątkiem Praw 
należących do takiej osoby lub grupy, które utracą ważność), w całości lub części, według parytetu 
jednej Akcji Zwykłej lub jednej tysięcznej Akcji Uprzywilejowanej (lub akcji uprzywilejowanej 
Spółki innej klasy lub serii, dającej równoważne prawa lub przywileje), za jedno Prawo (z 
zastrzeżeniem korekty). 

Umorzenie 

W dowolnym momencie przed  Dniem Wypłaty, Rada Dyrektorów Spółki może 
umorzyć całość, ale nie część, Praw, po cenie 0,01 USD za jedno Prawo („Cena Umorzenia Praw”). 
Umorzenie Praw będzie mogło być skuteczne w takim momencie, na takiej podstawie i takich 
warunkach, jakie Rada Dyrektorów określi wedle własnego wyłącznego uznania. Niezwłocznie po 
umorzeniu Praw, prawo do realizacji Praw wygaśnie i jedynie posiadaczom Praw przysługiwać będzie 
Cena Umorzenia Praw. Niezależnie od wszelkich postanowień Umowy o Przyznanie Praw, zasada 
„flip-in” (opisana powyżej) nie zostanie uruchomiona do momentu wygaśnięcia prawa Rady 
Dyrektorów do umorzenia, opisanego w niniejszym akapicie. 

Zmiana 

Zasady dotyczące Praw będą mogły zostać zmienione przez Radę Dyrektorów bez 
zgody posiadaczy Praw, z tym że od Dnia Wypłaty tego rodzaju zmiana nie będzie mogła 
niekorzystnie wpływać na interesy posiadaczy Praw (poza Nabywcami). 

Korekta 
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W pewnych okolicznościach liczba istniejących Praw i liczba jednych tysięcznych 
części Akcji Uprzywilejowanej podlegających wyemitowaniu po realizacji każdego z Praw będzie 
podlegać korekcie. 

Akcje Uprzywilejowane 

Ze względu na charakter praw z Akcji Uprzywilejowanych do dywidendy, likwidacji i 
praw głosu, wartość jednej tysięcznej części w Akcji Uprzywilejowanej nabywanej w wykonaniu 
każdego z Praw winna być zbliżona to wartości jednej Akcji Zwykłej. 

Prawa Posiadaczy 

Do momentu realizacji Prawa, jego posiadaczowi jako takiemu nie będą 
przysługiwać jakiekolwiek prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki, w tym prawo głosu i prawo 
do dywidendy. 

Dodatkowe informacje 

Kopia Umowy o Przyznanie Praw zostanie dołączona jako załącznik do Raportu 
Bieżącego na Formularzu 8-K w celu złożenia w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 7 
września 2011 r. Kopię Umowy o Przyznanie Praw można otrzymać bezpłatnie od Spółki. Niniejsze 
podsumowanie Praw nie jest zupełne i jest w całości objęte zastrzeżeniem, polegającym na odesłaniu 
do Umowy o Przyznanie Praw, która jest niniejszym włączona do niniejszego dokumentu przez 
odesłanie. 

WS1 170094.9 
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Załącznik 99.1 

CEDC ZATWIERDZA PLAN PRAW DLA AKCJONARIUSZY 

Mt. Laurel, stan New Jersey, 6 września 2011 r. - Central European Distribution Corporation (skrót 
giełdowy na Nasdaq: CEDC) („Spółka”) ogłosiła dzisiaj, że jej Rada Dyrektorów zatwierdziła Umowę o 
Przyznanie Praw, zgodnie z którą tytułem dywidendy przypadającej z każdej akcji zwykłej posiadanej 
przez zarejestrowanego akcjonariusza, na koniec dnia roboczego w dniu 19 września 2011 r., przyznane 
zostanie jedno prawo nabycia akcji uprzywilejowanej („Prawa”). Początkowo, Prawa będą 
reprezentowane przez dokumenty akcji zwykłych lub wpis zdematerializowanych Akcji Zwykłych w 
rejestrze akcji Spółki i nie będą mogły być wykonywane. 

Umowa o Przyznanie Praw ma w zamierzeniu powstrzymać próby przymusowego przejęcia i zapobiec 
przejęciu przez nabywcę kontroli nad Spółką bez zaoferowania godziwej ceny wszystkim jej 
akcjonariuszom. Prawa nie zapobiegną przejęciu, jednak powinny skłonić każdego potencjalnego 
nabywcę Spółki do podjęcia z Radą Dyrektorów Spółki negocjacji przed przystąpieniem do próby 
przejęcia. 

Każde Prawo, jeżeli i wówczas kiedy stanie się wykonalne, upoważniać będzie zarejestrowanego 
akcjonariusza do nabycia od Spółki jednej tysięcznej części akcji uprzywilejowanej Spółki, po cenie 
45,00 USD każda. Jeżeli dana osoba lub grupa osób stanie się właścicielem faktycznym 10% i więcej 
akcji zwykłych Spółki (co, jak przewiduje Umowa o Przyznanie Praw, obejmuje również akcje, których 
dotyczą transakcje pochodne oraz instrumenty pochodne), wówczas każde Prawo, niebędące 
własnością tego akcjonariusza, będzie uprawniało swojego posiadacza do nabycia, po aktualnej 
wówczas cenie wykonania Praw, akcji zwykłych o wartości rynkowej równej dwukrotności aktualnej 
wówczas ceny wykonania Praw. Ponadto, jeżeli po tym, jak dana osoba stanie się akcjonariuszem 
posiadającym 10% lub więcej akcji, Spółka będzie uczestniczyła w fuzji lub innego rodzaju transakcji 
połączenia z innym podmiotem, wówczas każde Prawo będzie uprawniało swojego posiadacza 
(niebędącego tym akcjonariuszem, który posiada 10% lub więcej akcji) do nabycia, po aktualnej 
wówczas cenie wykonania Prawa, akcji zwykłych spółki przejmującej o wartości stanowiącej 
dwukrotność aktualnej wówczas ceny wykonania Praw. 

Więcej szczegółowych informacji na temat Umowy o Przyznanie Praw znajdzie się w Formularzu 8-K, 
który Spółka złoży w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Spółka CEDC jest jednym z największych producentów wódki na świecie oraz największym w 
Europie Środkowo-Wschodniej zintegrowanym przedsiębiorstwem w branży produktów 
spirytusowych. CEDC jest producentem marek, między innymi, takich jak: Green Mark, Absolwent, 
Żubrowka, Bols, Parliament, Zhuravli, Royal oraz Soplica. Obecnie CEDC eksportuje swoje produkty 
na wiele rynków na całym świecie, w tym do Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji oraz Japonii. 

CEDC jest również czołowym importerem napojów alkoholowych w Polsce, Rosji i na Węgrzech. W 
Polsce, CEDC importuje wiele spośród wiodących światowych marek, między innymi, takich jak: wina 
Carlo Rossi, wina Concha y Toro, brandy Metaxa, koniak Rémy Martin, wina Sutter Home, Grant’s 
Whisky, Jagermeister, E&J Gallo, Jim Beam Bourbon, Sierra Tequila, Teacher’s Whisky, Campari, 
Cinzano, and Old Smuggler. CEDC jest również czołowym importerem wódek segmentu premium 
oraz win w Rosji, między innymi marek takich, jak Concha y Toro. 

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości (ang. forward-looking statements) w 
rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących 
papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995), w tym, 
zwłaszcza stwierdzenia dotyczące naszych strategii, celów, przewidywań i oczekiwań. Stwierdzenia 
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dotyczące przyszłości oparte są na naszej wiedzy co do zdarzeń i okoliczności na dzień sporządzenia 
niniejszego raportu i wiążą się ze znanymi i nieznanymi obecnie czynnikami ryzyka i niepewnościami, 
które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, działalność lub osiągnięcia CEDC będą się istotnie 
różnić od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w 
naszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. 

Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych 
wyników, oraz że zdarzenia, które nastąpią po terminie publikacji niniejszego raportu mogą mieć 
istotny wpływ na treść stwierdzeń dotyczących przyszłości, w związku z czym  że nie należy pokładać 
nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. CEDC nie zobowiązuje się do żadnego publicznego 
uaktualniania bądź rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani do wyrażania 
jakichkolwiek innych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to na skutek pojawienia się nowych 
informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub z innych przyczyn, o ile nie będzie do tego 
zobowiązana zgodnie z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą 
zapoznać się z wyczerpującym omówieniem czynników ryzyka i niepewności, jakie znajduje się w 
sprawozdaniu CEDC za rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2010 r., składanym na Formularzu 
10-K, w tym z oświadczeniami znajdującymi się w sekcji „Punkt 1A. Ryzyka związane z naszą 
działalnością”, jak również w innych dokumentach składanych przez CEDC do Amerykańskiej 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission). 

KONTAKT:  

W Stanach Zjednoczonych Ameryki: Jim Archbold, Investor Relations Officer, Central European 
Distribution Corporation, +1-856-273-6980;  

W Europie: Anna Zaluska, Corporate PR Manager, Central European Distribution Corporation, 48-22-
456-6000 


