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Załącznik nr 5 do 

Regulaminu Programu Motywacyjnego 

PROTEKTOR S.A. 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY (ZAPIS) NABYCIA WARRANTÓW 

SUBSKRYPCYJNYCH SERII A EMITOWANYCH PRZEZ PROTEKTOR S.A. 

 

Informacje dotyczące podmiotu składającego oświadczenie (subskrybenta) imię i nazwisko 

 

Adres          

 

Numer pesel         

 

Numer dowodu osobistego       

 

Dane kontaktowe (telefon / fax / e mail)      

 

W związku z treścią: 

uchwały nr [__] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PROTEKTOR Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia [__] 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu 

motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała 

w Sprawie Programu Motywacyjnego”), na podstawie której został przyjęty Regulamin 

Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”).  

 

oraz wobec faktu, że w dniu     [data] subskrybent    

  [imię, nazwisko, adres] otrzymał od PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ofertę 

nabycia      [ilość sztuk] warrantów subskrypcyjnych serii A, 

uprawniających do objęcia łącznie      [ilość sztuk] akcji zwykłych na 

okaziciela serii E Protektor S.A., 

w wyniku podpisania niniejszego formularza zapisu subskrybent przyjmuje ofertę nabycia 

warrantów subskrypcyjnych serii A z dnia      [data] i obejmuje 

 _____    [ilość sztuk] warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających 

do objęcia łącznie      [ilość sztuk] akcji zwykłych na okaziciela serii E 

Protektor S.A. 

 

Subskrybent oświadcza, że: 

 zapoznał się z treścią Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminu 

Programu Motywacyjnego; 

 akceptuje zasady i warunki emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zasady realizacji 

prawa do objęcia akcji serii E, określone we wskazanych powyżej dokumentach oraz w 

ofercie nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A; 

 wnosi o zdeponowanie warrantów subskrypcyjnych serii A w PROTEKTOR S.A.; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PROTEKTOR S.A. w 
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celu realizacji przez PROTEKTOR S.A. praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych 

serii A, pod warunkiem prawa do wglądu do tych danych i ich poprawiania.  

 

Podpis subskrybenta Podpisy osób umocowanych do działania 

w imieniu Protektor S.A. 

 

       

[miejscowość i data] 

 

       

[miejscowość i data] 

 

       

[imię i nazwisko] 

       

[imię i nazwisko] 

 

       

[podpis] 

 

       

[podpis] 

 

  

        

[miejscowość i data] 

 

        

[imię i nazwisko] 

 

        

[podpis] 

 

 


