
1 

 

Wrocław, dn. 11.10.2019 r. 

 

 
Filip Jeleń 

ul. Jarzynowa 44/1  

52-214 Wrocław  

 

Maciej Mazurek 

pl. Uniwersytecki 15A/5A  

50-137 Wrocław  

 

Piotr Jakimowicz 

ul. Racławicka 69/16  

53-149 Wrocław 

 

Jacek Otlewski 

ul. Racławicka 69/8  

53-149 Wrocław 

Zarząd Spółki 

Pure Biologics S.A. 

ul. Duńska 11 

54-427 Wrocław 
 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e 

 

Niniejszym pragniemy poinformować, że Akcjonariusze Założyciele spółki Pure Biologics S.A. 

(„Spółka”) utworzyli właścicielski program motywacyjny dla pracowników oraz osób 

wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki (Program Motywacyjny, 

Program). Celem Programu Motywacyjnego jest pozyskanie i motywowanie w/w osób 

wnoszących swoje doświadczenie, wiedzę i aktywność zawodową, przekładające się na 

osiągnięcia w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, wartość oraz 

pozycję rynkową Spółki.  

 

Elementem motywacyjnym Programu jest 241 000 akcji należących do Akcjonariuszy 

Założycieli, których własność na warunkach preferencyjnych zostanie przeniesiona na osoby 

wytypowane w ramach Programu Motywacyjnego (Uczestnicy). Akcjonariusze założyciele 

postanowili przeznaczyć na Program Motywacyjny akcje należące do nich, nie obciążając tym 

samym pozostałych akcjonariuszy Spółki.  

Przedmiotem Programu Motywacyjnego są akcje serii A, B1 i B2 wnoszone do Programu przez 

Akcjonariuszy Założycieli: Filipa Jelenia, Macieja Mazurka, Piotra Jakimowicza, oraz Jacka 

Otlewskiego, w tym w szczególności: 114 200 akcji serii A, 89 800 akcji serii B1, 37 000 akcji 

serii B2.  
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Pakiet Akcji przeznaczony do Programu Motywacyjnego znajdować się będzie w dyspozycji 

Pana Filipa Jelenia wybranego z grona Założycieli, wykonującego Program Motywacyjny 

wobec jego Uczestników w roli Dysponenta i może zostać wykorzystany wyłącznie w celu 

realizacji Programu. W tym celu Założyciele przeniosą na Pana Filipa Jelenia (Dysponenta) 

prawo własności akcji przeznaczonych do Programu po cenie nominalnej 10 gr (dziesięć 

groszy). Realizacja Programu Motywacyjnego wobec Uczestników odbywa się poprzez 

przeniesienie przez Dysponenta prawa własności przyznanej uczestnikowi liczby Akcji na 

warunkach preferencyjnych. Warunki preferencyjne oznaczają sprzedaż Akcji po ich cenie 

nominalnej. 

 
Program Motywacyjny realizowany będzie do końca 2021 r. (Okres Realizacji). W tym czasie, 
zgodnie z warunkami Programu, przewidziane jest objęcie Akcji umowami Lock-up 
ograniczającymi możliwość obrotu nimi przez Uczestników.  
 

Przeniesienie prawa własności Akcji na Uczestnika odbędzie się z zachowaniem wszelkich 
przepisów prawa regulujących obrót Akcjami oraz umowami obowiązującymi w tym czasie 
Akcjonariuszy Założycieli.  
 

Wszystkie akcje objęte programem Motywacyjnym będą docelowo akcjami zwykłymi na 

okaziciela. Tym samym przed wniesieniem akcji do Programu Akcjonariusze Założyciele złożą 

do Zarządu Spółki wnioski o zamianę akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na 

akcje zwykłe na okaziciela rezygnując tym samym z przysługujących im uprawnień.  

 

Zamiarem Tworzących Program Motywacyjny jest potwierdzenie swojej woli wsparcia 

w realizacji strategicznych celów badawczo-rozwojowych i rynkowych Pure Biologics S.A. 

w przekonaniu, że przyniesie on wymierne korzyści dla Spółki, Uczestników Programu 

i wszystkich Akcjonariuszy. 

 

 

Z poważaniem, 

Akcjonariusze Założyciele 

 

 

 

    Filip Jeleń                   Maciej Mazurek              Piotr Jakimowicz             Jacek Otlewski 
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