
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór Oferty Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych 

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII [A/B]  

W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM  

SPÓŁKI VIGO SYSTEM S.A. 

Vigo System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Poznańskiej 129/133, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000113394 („Spółka”), w związku z realizowanym w Spółce programem 

motywacyjnym przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 18 października 2021 r. 

w sprawie (i) utworzenia Programu Motywacyjnego, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu 

Motywacyjnego, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, (iv) warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz (v) zmiany Statutu Spółki („Program Motywacyjny”), 

niniejszym zawiadamia, iż: 

1) Rada Nadzorcza Spółki w dniu […] r. stwierdziła, że: 

cel wynikowy określony dla [pierwszego/drugiego/trzeciego] etapu Programu 

Motywacyjnego został zrealizowany na poziomie […]; 

2) Zarząd/Rada Nadzorcza Spółki w dniu […] r. ustalił/-a liczbę warrantów oferowanych 

poszczególnym uczestnikom Programu Motywacyjnego/Członkom Zarządu. 

W związku z powyższym, Spółka niniejszym składa  

Panu/Pani […], zamieszkałemu/ej […], posiadającemu/ej nr PESEL […], legitymującemu/ej się 

dowodem osobistym nr i seria […],  

ofertę nieodpłatnego objęcia nie więcej niż […] (słownie: […]) warrantów subskrypcyjnych 

Spółki serii [A/B] o numerach […] („Warranty”). 

Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) („Akcja”). Objęcie Akcji następuje po uiszczeniu ceny w wysokości 

ustalonej zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego. Wykonanie prawa z Warrantu może 

nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r.  

Przyjęcie niniejszej Oferty i objęcie Warrantów następuje poprzez wypełnienie i złożenie Spółce 

pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów na formularzu stanowiącym załącznik 

do niniejszej Oferty („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty”). W Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty 

należy wskazać liczbę obejmowanych Warrantów.  

Oferta obowiązuje 30 dni od dnia jej otrzymania, a po upływie tego terminu wygasa.  

Przyjęcie Oferty oznacza, że przyjmujący Ofertę zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki emisji 

Warrantów określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 r. w 

sprawie (i) utworzenia Programu Motywacyjnego, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, 

(iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych 



akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji w całości oraz (v) zmiany Statutu Spółki, a także w Ofercie i regulaminie Programu 

Motywacyjnego. 

Załączniki:  

- 2 egzemplarze Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Objęcia Warrantów. 

- 2 egzemplarze Oświadczenie o objęciu Akcji w wykonaniu Warrantów.  

 

 

________________, _______________ r. 

(miejscowość, data) 

 

 

W imieniu Spółki 

 

 

________________________________



Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór Oświadczenia O Przyjęciu Oferty Objęcia Warrantów 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY  

OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII [A/B] SPÓŁKI VIGO SYSTEM S.A. 

WYEMITOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  

 

Od: _________________________________________________________________ 

(„Uczestnik”)  

Do: Vigo System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”) 

 

W związku ze złożoną mi przez Spółkę w dniu _______________________ ofertą nieodpłatnego 

objęcia nie więcej niż ___________________ (słownie: 

___________________________________________________) warrantów subskrypcyjnych Spółki 

serii [A/B] o numerach ____________________(„Oferta”), wyemitowanych na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie (i) utworzenia Programu 

Motywacyjnego, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, (iii) emisji warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru warrantów w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz 

(v) zmiany Statutu Spółki („Warranty”), niniejszym przyjmuję Ofertę i składam oświadczenie o 

objęciu:  

 

______________________ (słownie: ________________________________________________) 

Warrantów serii A/B. 

 

Dane Uczestnika: 

1. Imię i nazwisko: 

___________________________________________________________________________ 

2. Adres zamieszkania: 

__________________________________________________________________________ 

3. Adres do korespondencji: 

_______________________________________________________________________ 

4. Numer PESEL: 

___________________________________________________________________________ 

5. Numer dokumentu tożsamości: 

_________________________________________________________________ 

 

Niniejszym składam dyspozycję zdeponowania obejmowanych Warrantów na należącym do mnie 

rachunku papierów wartościowych nr 

__________________________________________________________________ prowadzonym 

przez 

__________________________________________________________________________________ 



Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią Oferty oraz uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 r. w sprawie (i) utworzenia Programu 

Motywacyjnego, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, (iii) emisji warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru warrantów w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz 

(v) zmiany Statutu Spółki, a także regulaminem Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce i 

akceptuję wynikające z nich warunki emisji i objęcia Warrantów. 

 

________________, ______________ r. 

(miejscowość, data) 

Uczestnik 

 

 

________________________________ 

 

W imieniu Spółki potwierdzam przyjęcie oświadczenia: 

 

______________________________________________ 

[data i podpis osoby działającej w imieniu Spółki] 

 


