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Załącznik nr 2 

do Regulaminu  Programu Motywacyjnego Spółki Synektik S.A na lata 2016-2020    

 
Warszawa, dnia [●] r. 

 
 

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII [●]  
SPÓŁKI POD FIRMĄ SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA  

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 
 
Pochodząca od: 
 
Spółki pod firmą Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Witosa 31, 00 -710 
Warszawa (dalej „Spółka”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377554 
 
Skierowana do: 
 
[●], zamieszkały w [●] 

 

 
1. W dniu [●]roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr [●] o 

emisji 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych 
objętych seriami AF,BF,CF z wyłączeniem prawa poboru. 

2. Każdy warrant subskrypcyjny upoważnia do objęcia jednej akcji serii F  z wyłączeniem 
prawa poboru w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na podstawie 
uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●]rok. Cena 
Emisyjna Akcji Serii F została określoną w uchwale Rady Nadzorczej  Spółki z dnia [●] i 
wynosi [●]za jedną akcję.  Akcje Serii F obejmowane przez posiadaczy warrantów 
subskrypcyjnych muszą być opłacone w pełnej wysokości.  Bezskuteczne jest złożenie 
oświadczenia o objęciu akcji Serii F bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na 
obejmowane akcje. 

3. Niniejszym Zarząd Spółki składa Panu/Pani ofertę objęcia [●] (●) imiennych warrantów 
subskrypcyjnych serii [●]uprawniających do objęcia akcji serii F. 

4. Warranty subskrypcyjne oferowane są nieodpłatnie. 
5. Przyjecie niniejszej oferty następuje poprzez podpisanie oferty, wskazanie liczy 

obejmowanych warrantów subskrypcyjnych oraz złożenie oferty w siedzibie Spółki w 
terminie do dnia [●] roku. 

6. Wydanie warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia 
oświadczenia o przyjęciu oferty. 

 
_____________________     Kwituję odbiór oferty: 
Zarząd Spółki  
        ____________________ 

         (data, podpis) 
 

 

 
Przyjmuję ofertę:    
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Obejmuję ____________ warrantów subskrypcyjnych                                                                 
 
 
____________________  ____________________ 
Miejsce, data,     Podpis czytelny 


