REGULAMIN PIĄTEGO PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NEUCA S.A.

Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania przez Osoby Uprawnione Warrantów
Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji, oraz zasady obejmowania Akcji w
wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego spółki NEUCA
S.A. (dalej „Spółka”).
DEFINICJE:
Akcje

279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii „M” Spółki o wartości
nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości
nominalnej 279.075,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych) wyemitowanych
przez Spółkę

Cena Emisyjna

cena, po której Osoby Uprawnione będą uprawnione do objęcia
Akcji

Ewidencja

ewidencja Warrantów prowadzona
podstawie umowy zawartej ze Spółką

Grupa NEUCA

Spółka oraz obecne i przyszłe jednostki z nią powiązane,
zgodnie z definicją określoną w Ustawie o rachunkowości

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kryteria Przydziału

kryteria związane z okresem współpracy ze Spółką i
sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki - dla Członków
Zarządu, oraz związane z realizacją Celu Firmowego
wyznaczonego na rok za który przyznawane są warranty,
określonego w programie „Zarządzanie przez celeNEUCOMPAS” – dla wszystkich Osób Uprawnionych

Lista Nominalna

lista zawierająca stanowiska Osób Uprawnionych oraz liczbę
Warrantów, które zostaną skierowane do nabycia przez Osoby
Uprawnione na warunkach określonych w Regulaminie

Lista Imienna

lista zawierająca imiona i nazwiska Osób Uprawnionych oraz
liczbę Warrantów skierowanych do nabycia przez Osoby
Uprawnione

przez

Powiernika

na

Dokumenty Informacyjne dokumentacja dla Osób Uprawnionych sporządzona przez
Spółkę lub Powiernika, zawierająca informacje o prawach i
obowiązkach Osób Uprawnionych oraz szczegółowe zasady
realizacji Programu Motywacyjnego
Oferta

oferta określająca liczbę Warrantów, skierowanych do nabycia
przez daną Osobę Uprawnioną

Osoba/y Uprawniona/e

osoba/y uprawniona/e do uczestnictwa w Programie
Motywacyjnym, określona/e szczegółowo w § 1 Regulaminu.

Oświadczenie o
Wykonaniu Warrantów

oświadczenie Posiadacza Warrantów o objęciu Akcji zgodnie z
art. 451 kodeksu spółek handlowych

Posiadacz Warrantów

osoba uprawniona do wykonania prawa z Warrantów, wpisana
do Ewidencji, jako Posiadacz Warrantów

Powiernik

Wybrana firma inwestycyjna do obsługi programu.
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Program Motywacyjny

program opcji menedżerskich dla Zarządu oraz kluczowych
pracowników/współpracowników
Spółki/Grupy
NEUCA,
realizowany na podstawie niniejszego Regulaminu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki

Regulamin

niniejszy Regulamin

Spółka, NEUCA

NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z
2002 r. Nr 76, poz. 694, z poź. zm.)
WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Warranty

warranty subskrypcyjne w liczbie 279.075 sztuk serii H
wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały WZA,
uprawniające ich posiadaczy do objęcia Akcji w ten sposób, że
każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji
po Cenie Emisyjnej

Zarząd

Zarząd Spółki

§1
Osoby Uprawnione
1.

Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym, dalej zwanymi
„Osobami Uprawnionymi”, są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i Grupy
NEUCA, tj.:
a)

członkowie Zarządu Spółki;

b)

Dyrektorzy Pionów Grupy NEUCA pracujący/współpracujący ze Spółką/Grupą
NEUCA w latach 2018-2020 na stanowiskach:
Dyrektor Pionu Marketingu
Dyrektor Departamentu Centralnego Produktów Własnych
Dyrektor Pionu Sprzedaży
Dyrektor Departamentu Centralnego Zarządzania Ofertą
Dyrektor Departamentu Centralnego Marketingu Handlowego
Dyrektor Departamentu Centralnego Wdrożeń Biznesowych
Dyrektor Departamentu Centralnego Wsparcia Niezależnych Aptek
Dyrektor Departamentu Centralnego Finansów
Dyrektor Departamentu Centralnego Transportu
Dyrektor Departamentu Centralnego Zarządzania Zapasami
Dyrektor Departamentu Centralnego Logistyki
Dyrektor Departamentu Centralnego Obsługi Klienta
Dyrektor Departamentu Centralnego Telemarketingu
Dyrektor Pionu Informatyki
Dyrektor Departamentu Centralnego Polityki Personalnej
Dyrektor Departamentu Centralnego Rozwoju i Organizacji
Dyrektor Biura Zarządu
Dyrektor Biura Controllingu
Dyrektor Departamentu Przychodni Medycznych
Dyrektor Biura Obsługi Prawnej
Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych/Usług Telemedycznych
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przy czym zmiana nazwy stanowiska w strukturze organizacyjnej, przy zachowaniu
dotychczasowego zakresu obowiązków, nie wpływa na utratę uprawnień wynikających
z Regulaminu.
Warunkiem udziału w Programie Motywacyjnym („Kryteria Przydziału”) dla wszystkich
osób uprawnionych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym
dotyczących obowiązku działania na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy
NEUCA oraz:
a) dla członków Zarządu jest współpraca z NEUCA SA i sprawowanie funkcji w
Zarządzie NEUCA S.A. nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku
kalendarzowego, jak też realizacja Wskaźnika CFmin zdefiniowanego w programie
„Zarządzanie przez cele - NEUCOMPAS”, ustalonego przez Zarząd NEUCA S.A. na
dany rok, zgodnie z zasadami programu „Zarządzanie przez cele-NEUCOMPAS”.
Ww. warunki muszą być spełnione łącznie. Do wyżej wskazanego okresu nie
wlicza się okresu współpracy i sprawowania funkcji w Zarządzie w okresie
wypowiedzenia umów łączących strony;
b) dla pozostałych uprawnionych jest współpraca z NEUCA S.A. lub Spółkami
Grupy NEUCA i sprawowanie funkcji na stanowiskach z którymi związane jest
uprawnienie do uczestnictwa w Programie, nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia
danego roku kalendarzowego, jak też realizacja Wskaźnika CFmin zdefiniowanego w
programie „Zarządzanie przez cele - NEUCOMPAS”, ustalonego przez Zarząd
NEUCA S.A. na dany rok, zgodnie z zasadami programu „Zarządzanie przez celeNEUCOMPAS”.
Ww. warunki muszą być spełnione łącznie. Do wyżej wskazanego okresu nie
wlicza się okresu współpracy i sprawowania funkcji w okresie wypowiedzenia umów
łączących strony.
2. Lista Nominalna zawierająca stanowiska Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem
liczby Warrantów, które zostaną skierowane do tych osób na warunkach określonych
w Regulaminie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Za każdy rok obrotowy przypadający w latach 2018-2020 zostaną sporządzone i
zatwierdzone, na zasadach określonych w ust. 4 i 5 poniżej, Listy Imienne Osób
Uprawnionych, zawierające dane identyfikujące (imię, nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL, numer dowodu osobistego albo numer paszportu, NIP), oraz informacje o
dokładnej liczbie Warrantów skierowanych do nabycia przez każdą z Osób
Uprawnionych.

4. Lista Imienna dla Osób Uprawnionych – członków Zarządu, sporządzana będzie przez
Radę Nadzorczą na podstawie Listy Nominalnej, po spełnieniu Kryteriów Przydziału, w
terminie do 30 czerwca każdego roku następującego po roku będącym podstawą
oceny. Lista Imienna dla pozostałych Osób Uprawnionych, sporządzana będzie przez
Zarząd na podstawie Listy Nominalnej, po spełnieniu Kryteriów Przydziału, w terminie
do 30 czerwca każdego roku następującego po roku będącym podstawą oceny.

5. Listy Imienne przekazywane będą do Powiernika w terminie do 7 dni od daty ich
sporządzenia.

6. Lista Nominalna dostępna będzie wyłącznie dla Rady Nadzorczej, Powiernika i
Zarządu. Listy Imienne dostępne będą również dla Osób Uprawnionych, jednakże dla
każdej z Osób Uprawnionych jedynie w części dotyczącej danej Osoby Uprawnionej.
7. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, jest uprawniona do:
a) rozszerzenia i zmiany Listy Nominalnej poprzez określenie nowych stanowisk
uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Nowe Osoby
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Uprawnione) wraz z odpowiednią liczbą warrantów dla tych stanowisk przyznawanych
z puli warrantów nie objętych przez Uprawnionych w danym roku obowiązywania
Programu;
b) ustalania terminów uczestnictwa nowych stanowisk w Programie Motywacyjnym.
§2
Warranty subskrypcyjne
1.

Warranty wyemitowane przez Spółkę w liczbie 279.075 sztuk, które dzielą się na
279.075 Warrantów serii H, uprawniają, po spełnieniu warunków, o których mowa w
niniejszym Regulaminie, do objęcia 279.075 Akcji.

2.

Podstawą emisji Warrantów jest uchwała WZA Spółki w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych Spółki.

3.

Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.

4.

Warranty nabywane będą przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.

5.

Warranty przydzielane będą, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 poniżej, dla Osób
Uprawnionych – w następujący sposób
a) 93.025 sztuk Warrantów serii H za rok obrotowy 2018,
b) 93.025 sztuk Warrantów serii H za rok obrotowy 2019,
c) 93.025 sztuk Warrantów serii H za rok obrotowy 2020.

6.

Czynności związane z założeniem i prowadzeniem Ewidencji wykonywane będą przez
Powiernika zgodnie z obowiązującym u niego regulaminem wewnętrznym.
§3
Akcje

1.

Cena Emisyjna, po której do objęcia Akcji Spółki będą uprawnieni posiadacze
Warrantów serii H – będzie równa dla wszystkich Osób Uprawnionych obejmujących
akcje w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za lata 2018-2020 i stanowić
będzie średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 października 2017r. do
31 grudnia 2017r.

2.

Cena Emisyjna może być pomniejszana stosowną uchwałą WZA o wartość
zatwierdzonych lub wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia
programu motywacyjnego objętego niniejszym Regulaminem, a datą objęcia Akcji
przez Osobę Uprawnioną.

3.

Cena Emisyjna jest równa dla różnych grup Osób Uprawnionych.

4.

Cena Emisyjna może być zmieniona wyłącznie stosowną uchwałą WZA. Cena
Emisyjna dla nowych Osób Uprawnionych może być ustalana w momencie objęcia ich
Programem Motywacyjnym.

5.

Akcje są akcjami na okaziciela, bez ograniczonego prawa zbywania, są tożsame w
prawach z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki i zostaną wprowadzone do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po uprzednim
zarejestrowaniu Akcji w KDPW.
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§4
Uprawnienia do nabycia Warrantów
1.

Prawo do nabycia Warrantów przez Osoby Uprawnione powstaje z chwilą spełnienia
się Kryteriów Przydziału, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 1 Regulaminu.

2.

Warranty, nie skierowane do nabycia przez Osoby Uprawnione zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu w danym roku mogą na podstawie uchwały
Rady Nadzorczej zostać przeniesione do nabycia zgodnie z postanowieniami § 1 ust 7,
lub zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.
§5
Przyznanie i realizacja Warrantów

1.

Warranty zostaną skierowane do nabycia przez Osoby Uprawnione na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Osoby Uprawnione mogą nabywać Warranty wyemitowane przez Spółkę, za
pośrednictwem Powiernika w terminie rozpoczynającym się nie wcześniej niż 14 dni
roboczych od daty wysłania przez Powiernika Ofert do wszystkich Osób Uprawnionych,
zgodnie z Listą Imienną.

3.

Szczegółowy termin nabywania Warrantów przez Osoby Uprawnione określony
zostanie w Ofercie, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni roboczych.

4.

Powiernik złoży każdej Osobie Uprawnionej wymienionej na Liście Imiennej Ofertę,
określającą liczbę Warrantów zgodną z liczbą określoną w Liście Imiennej. Oferty
zostaną wysłane przez Powiernika Osobom Uprawnionym listem poleconym na adres
wskazany w Liście Imiennej, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez
Powiernika Listy Imiennej zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu. Do Oferty załączony
zostanie formularz zamówienia na Warranty.

5.

Oferta wygasa w przypadku nie złożenia przez Osobę Uprawnioną zamówienia na
Warranty w terminie i na zasadach określonych w Ofercie.

6.

Informacja o terminach (zgodnych z terminami wskazanymi w § 5 ust. 2 i 3
Regulaminu) i miejscach składania zamówienia na Warranty zostanie podana w
Ofercie.

7.

Z momentem złożenia prawidłowego zamówienia na Warranty, na podstawie Listy
Imiennej otrzymanej przez Powiernika, Powiernik dokona uzupełnienia danych w
Ewidencji polegającej na wpisaniu danej Osoby Uprawnionej jako Posiadacza
Warrantów.

8.

W przypadku, gdyby dana Osoba Uprawniona złożyła zamówienie na Warranty,
opiewające na liczbę większą niż wynikająca z Oferty, zostanie ono potraktowane jako
zamówienie na Warranty, w liczbie, jaka wynika z Oferty.

9.

Prawo do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione będzie realizowane po Cenie
Emisyjnej. W przypadku gdy wartość akcji Spółki zgodnie z kursem zamknięcia na
GPW w dniu objęcia jest niższa niż Cena Emisyjna, Spółka zobowiązuje się do
pokrycia Osobom Uprawnionym różnicy pomiędzy Ceną Emisyjną a ceną objęcia akcji.

10.

Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane, zastrzeżeniem ust 18, przez Osoby
Uprawnione poprzez złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów:
a/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2018 – nie wcześniej niż od
dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r;
b/ w przypadku realizacji Warrantów przyznanych za rok 2019 – nie wcześniej niż od
dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r;
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c/ w przypadku Warrantów przyznanych za rok 2020 – nie wcześniej niż od dnia 1
stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r;
w terminach i trybie szczegółowo określonych w Dokumentach Informacyjnych.
11.

W przypadku wystąpienia sytuacji, iż w danym roku 1 stycznia będzie dniem wolnym
od pracy, termin, o którym mowa w ust. 10 a), b) i c) biegnie od najbliższego dnia
roboczego następującego po tej dacie.

12.

Jeżeli nabycie przez Osobę Uprawnioną Warrantów w terminach przewidzianych
niniejszym Regulaminem skutkowałoby naruszeniem przez Osobę Uprawnioną
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji
dotyczących w szczególności okresów zamkniętych lub zakazów nabywania papierów
wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych przez Osobę
Uprawnioną (Okres Zamknięty), wynikający z niniejszego Regulaminu okres, w którym
można nabyć Warranty zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania danego
Okresu Zamkniętego.

13.

Objęcie Akcji w wykonaniu Warrantów możliwe będzie w terminach przewidzianych
niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem, iż w terminach tych nie nastąpiłoby
naruszenie przez Osobę Uprawnioną bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
lub wewnętrznych regulacji dotyczących w szczególności okresów zamkniętych lub
zakazów nabywania papierów wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji
poufnych przez Osobę Uprawnioną (Okres Zamknięty).

14.

Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów powinny być składane na formularzu
zamówienia na Warranty przygotowanym przez Spółkę i dostępnym Osobom
Uprawnionym w miejscach wskazanych w Dokumentach Informacyjnych.

15.

Rejestracja Akcji w KDPW, a następnie ich zapisanie na rachunkach Osób
Uprawnionych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), nastąpi zgodnie z regulacjami
KDPW.

16.

Warranty, w odniesieniu do których Osoby Uprawnione wykonały związane z nimi
prawo do objęcia Akcji, zostaną wykreślone z Ewidencji przez Powiernika. Wykreślenie
Warrantów z Ewidencji nastąpi po zapisaniu Akcji na rachunkach Osób Uprawnionych.

17.

Warranty, co do których nie złożono Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów w
terminie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 i 12 i
13 powyżej, zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

18.

W przypadku gdyby zostało ogłoszone wezwanie na wszystkie akcje Spółki, w trybie
art. 74 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia
29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539, zwanej dalej „Ustawą”), a w jego wyniku
Osoby Uprawnione posiadające warranty nie będą mogły zrealizować praw do objęcia
akcji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Spółka dokona w ciągu
jednego miesiąca od dnia rozliczenia transakcji wezwania skutkującego osiągnięciem
wyznaczonego progu kontroli, o którym mowa w art. 74 Ustawy, wykupu wszystkich
Warrantów oraz zapłaci w powyższym terminie każdej Osobie Uprawnionej dodatkową
kwotę wykupu określoną w ust. 19 poniżej.

19.

Dodatkowa kwota wykupu, o której mowa w ust. 18 powyżej, przypadająca na każdy
Warrant, z którego nie zostało wykonane prawo do objęcia Akcji stanowić będzie
równą różnicę pomiędzy wartością Warrantów (obliczoną jako iloczyn liczby
Warrantów, które Osoba Uprawniona mogła nabyć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu i Ceny Emisyjnej Akcji), a wartością Akcji (obliczonej jako iloczyn liczby
Warrantów, które Osoba Uprawniona mogła nabyć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, a ceną ogłoszoną w Wezwaniu na akcje, o którym mowa w ust. 18
niniejszego Regulaminu.
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§6
Ograniczenia w zbywalności Warrantów
Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem:
a)

zbywania Warrantów przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

b)

nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;

c)

zbywania Warrantów innemu Powiernikowi w przypadku zmiany podmiotu
będącego powiernikiem;

d)

nabycia spadku i działu spadku po Osobie Uprawnionej, która nabyła Warranty;

e)

przeniesienia przez spadkobiercę, zapisobiorcę, wykonawcę testamentu lub
kuratora spadku Warrantów w wyniku wykonania ostatniej woli zmarłej Osoby
Uprawnionej, która nabyła Warranty.

§7
Pozostałe warunki realizacji Programu Motywacyjnego
1.

Utrata prawa do nabycia Warrantów za dany rok następuje również w przypadku:
a)

rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, albo innego łączącego
Osobę Uprawnioną i Spółkę stosunku prawnego za wypowiedzeniem złożonym
przez którąkolwiek ze stron przed końcem danego roku kalendarzowego, chyba,
że Osoba Uprawniona i Spółka inaczej postanowią, nawet gdyby prawo do
nabycia Warrantów przypadało jeszcze w okresie trwania okresu wypowiedzenia.

b)

rozwiązania z Osobą Uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53
Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego, albo innego łączącego
Osobę Uprawnioną i Spółkę stosunku prawnego z przyczyn leżących po stronie
Osoby Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie stosunku
prawnego w dowolnym momencie danego roku, nawet gdyby prawo do nabycia
Warrantów przypadało jeszcze w okresie trwania tego stosunku prawnego.

2.

Utrata prawa do przyznania Warrantów jest stwierdzana uchwałą Rady Nadzorczej.

3.

Po nabyciu Warrantów Osoba Uprawniona w żadnym przypadku nie traci prawa do
realizacji uprawnienia wynikającego z Warrantu, chyba że okazałoby się, że nabyła
ona Warranty w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawa, umowa lub niniejszy
regulamin wyłączały jej prawo do nabycia Warrantów.

4.

Prawo do nabycia i realizacji praw z Warrantów nie może być przenoszone, z
zastrzeżeniem zapisów § 6 oraz ust 5 poniżej.

5.

Prawo do nabycia i realizacji prawa z Warrantów jest dziedziczne i może być
przedmiotem zapisu. W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej po spełnieniu Kryteriów
Przydziału za dany rok, lecz przed datą nabycia przez nią Warrantów za dany rok
realizacji Programu Motywacyjnego, prawo do nabycia Warrantów przechodzi na
spadkobierców zmarłej Osoby Uprawnionej. Prawo do nabycia Warrantów wykonują
(1) spadkobiercy działający łącznie – jeżeli wykonanie prawa do nabycia Warrantów
następuje przed działem spadku, (2) spadkobiercy działający osobiście, co do
Warrantów, których prawo nabycia przysługuje im osobiście, (3) zapisobiorcy, co do
Warrantów będących przedmiotem zapisu, (4) wykonawca testamentu lub kurator
spadku, jeżeli został ustanowiony. Spółka powiadomi Powiernika o śmierci Osoby
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Uprawnionej i spełnieniu się warunków wejścia spadkobierców (lub zapisobiorców) w
prawa zmarłej Osoby Uprawnionej.
§8
Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany wszystkim Osobom Uprawnionym z
zastrzeżeniem, że stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu Lista Nominalna
jest udostępniana wyłącznie Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Powiernikowi.

2.

Zmiany Regulaminu dokonywane są uchwałą Rady Nadzorczej.

3.

Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania Regulaminu będą
rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Spółki.

4.

Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowe zasady
nabywania Akcji, określać będą Dokumenty Informacyjne.

5.

Wszelkie zobowiązania publicznoprawne (w tym z tytułu ubezpieczenia społecznego)
wynikające z faktu objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną zostaną pokryte przez
podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku,
gdy właściwy przepis nie określa podmiotu zobowiązanego, zobowiązanie zostanie
spełnione przez Spółkę.
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