Zmiany w wersji polskiej (Amendments to the Polish version) – Full Articles of
Association

Przepis

Obecne brzmienie
§ 12

1.

Rada Nadzorcza składa się z trzech do 1.
pięciu osób.

2.

Członkowie
Rady
Nadzorczej
wybierani
są
przez
Walne
Zgromadzenie.

3.

Skład Rady Nadzorczej powinien 2.
kształtować się przy zastosowaniu
następujących zasad:
a)

Slovak Venture Fund S.C.A.,
SICAR,
spółka
prawa
luksemburskiego, wpisana do
Luksemburskiego
Rejestru
Handlu i Spółek pod numerem
B185175 (SVF) ma prawo
nominowania i wskazania do
odwołania dwóch kandydatów na
członków Rady Nadzorczej, a
także SVF ma prawo do
wskazania,
która
z
nominowanych przez nią osób ma
zostać
powołana
na
Przewodniczącego
Rady
Nadzorczej;

b)

Janom s.r.o., spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem słowackim,
wpisana do Rejestru Handlowego
Sądu Rejonowego Trenčin, w
sekcji Sro, pod numerem 21945/R
(Janom) ma prawo nominowania
i wskazania do odwołania jednego
kandydata na członka Rady
Nadzorczej;

c)

PB Energy s.r.o., spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
utworzona zgodnie z prawem
słowackim, wpisana do Rejestru
Handlowego Sądu Rejonowego
Bratysława I, w sekcji Sro, pod
numerem 62035/B (PBE) oraz
J&U Consulting s.r.o., spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością,
utworzona zgodnie z prawem
słowackim, wpisana do Rejestru
Handlowego Sądu Rejonowego

Proponowane brzmienie
Rada Nadzorcza Spółki składa się
z pięciu osób, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w par. 13a, w
przypadku wystąpienia której,
Rada Nadzorcza będzie się składać
z 6 osób.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa,
Rada Nadzorcza składa się z
członków
powoływanych
i
odwoływanych w trybie ust. 2 i
par. 13a w wyniku wykonania
przez
Akcjonariuszy
przysługujących im uprawnień
osobistych:
a)

dopóki
Nowy
Inwestor
posiada co najmniej 20%
Udziału w Kapitale, Nowy
Inwestor
ma
prawo
powoływania i odwoływania
dwóch
członków
Rady
Nadzorczej,

b)

dopóki Slovak Venture Fund
S.C.A., SICAR, spółka
inwestycyjna z kapitałem
obciążonym
ryzykiem
(“société d’investissement en
capital à risque”) zawiązana
w formie “Société en
Commandite par Actions”
prawa luksemburskiego, z
siedzibą pod adresem: 18,
Boulevard Royal, L-2449,
Luksemburg, wpisana do
Luksemburskiego Rejestru
Handlu i Spółek pod
numerem B185175 (SVF)
posiada co najmniej 10%
Udziału w Kapitale, SVF ma
prawo
powoływania
i
odwoływania
jednego
członka Rady Nadzorczej,

c)

dopóki janom a.s., spółka
akcyjna utworzona zgodnie z
prawem
słowackim,
z
siedzibą
pod
adresem:

Bratysława I, sekcja Sro, pod
numerem
5312/B
(J&U),
działając wspólnie mają prawo
nominowania i wskazania do
odwołania jednego kandydata na
członka Rady Nadzorczej.
4.

Kadencja Rady trwa pięć lat, za
wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej
której kadencja trwa jeden rok. Rada
Nadzorcza może być powoływana na
kolejne pięcioletnie kadencje.

5.

Mandaty członków Rady Nadzorczej
wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia
zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek
zysków i strat za ostatni rok
działalności. Rada Nadzorcza może
dokooptować członka Rady w miejsce
ustępującego przed wygaśnięciem
mandatu lub zmarłego członka Rady
zgodnie z uprawnieniami osobistymi
akcjonariuszy wskazanymi w ust. 3
powyżej. Liczba dokooptowanych
członków Rady nie może przekroczyć
połowy składu Rady. Dokooptowani
członkowie
Rady
winni
być
zatwierdzani przez najbliższe Walne
Zgromadzenie, a ich mandaty
wygasają z upływem kadencji Rady.

6.

Członkami Rady Nadzorczej nie mogą
być pracownicy Spółki zajmujący
stanowiska radcy prawnego, głównego
księgowego, kierownika zakładu lub
inne
bezpośrednio
podlegające
członkom Zarządu.

7.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą
uczestniczyć zaproszeni przez Radę
Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki
oraz właściwi dla omawianej sprawy
pracownicy Spółki wskazani przez
Zarząd, a także inne osoby zaproszone 3.
przez Radę Nadzorczą, w celu
omówienia kwestii zarządzania Spółką
lub jej spółkami zależnymi. Rada
Nadzorcza może kierować do Zarządu
pytania związane z ww. kwestiami.

Žižkova 22B, 811 02
Bratysława, Słowacja, nr
identyfikacyjny: 44 357 940,
wpisana
do
Rejestru
Handlowego
Sądu
Rejonowego w Bratysławie,
w sekcji Sa, pod numerem
7070/B (janom) posiada co
najmniej 10% Udziału w
Kapitale, janom ma prawo
powoływania i odwoływania
jednego
członka
Rady
Nadzorczej, który – z
zastrzeżeniem par. 13a lit. b)
będzie
przewodniczącym
Rady
Nadzorczej
(Przewodniczący
RN),
jednak nie będzie posiadał
głosu
decydującego
w
przypadku równości głosów,,
d)

PB Energy s.r.o., spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
utworzona zgodnie z prawem
słowackim, z siedzibą pod
adresem: Nám. Hraničiarov
2449/27, 851 03 Bratysława,
Słowacja, nr identyfikacyjny:
45 303 681, wpisana do
Rejestru Handlowego Sądu
Rejonowego Bratysława I, w
sekcji Sro, pod numerem
62035/B (PBE) ma prawo
powoływania i odwoływania
jednego
członka
Rady
Nadzorczej.
(SVF, janom i PBE są z
osobna zwani Znaczącym
Akcjonariuszem i łącznie
Znaczącymi
Akcjonariuszami).

Przy czym w razie wątpliwości: (i)
zgodnie z ust. 2 Akcjonariusz
może odwołać wyłącznie tych
członków
Rady
Nadzorczej,
których sam powołał, (ii) żadna ze
Stron
uprawnionych
do
nominowania
członka
Rady
Nadzorczej w trybie ust. 2 nie
może nominować (i musi wnieść o
odwołanie) osoby, która aktywnie
zaangażowana jest w jakiekolwiek

czynności
podmiotu
prowadzącego
działalność
bezpośrednio
konkurencyjną
wobec Spółki i Spółek Zależnych
(Spółki Grupy).
4.

Jeżeli Akcjonariusz (z wyjątkiem
PBE), o którym mowa w ust. 2 lit.
a), ust. 2 lit. b) lub ust. 2 lit. c)
będzie posiadać mniej niż 10%
Udziału w Kapitale lub jeżeli PBE
będzie posiadać mniej niż 8%
Udziału w Kapitale, dany
Akcjonariusz utraci uprawnienie
osobiste
do
powoływania
członka/członków
Rady
Nadzorczej na zasadach opisanych
w ust. 2, przy czym:
a)

dopóki
Nowy
Inwestor
posiada co najmniej 10%
Udziału w Kapitale, ale nie
więcej niż 20% Udziału w
Kapitale, będzie on osobiście
uprawniony do powoływania
i
odwoływania
jednego
członka Rady Nadzorczej,

b)

pomimo posiadania mniej niż
8% Udziału w Kapitale, PBE
zachowuje
uprawnienie
osobiste do powołania i
odwołania jednego członka
Rady Nadzorczej, dopóki
Peter
Badik
pozostaje
członkiem Zarządu oraz
członkiem
zarządu,
pracownikiem lub osobą
zarządzającą Spółką Grupy.

5.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa
pięć lat. Rada Nadzorcza może być
powoływana
na
kolejne
pięcioletnie kadencje.

6.

Dopóki Znaczący Akcjonariusz
posiada co najmniej 10% Udziału
w
Kapitale,
Znaczący
Akcjonariusz może, w dowolnym
czasie, powołać i oddelegować
obserwatora, bez prawa głosu, na
posiedzenia Rady Nadzorczej.
Nowy Inwestor może powołać i
oddelegować na posiedzenia Rady
Nadzorczej do 2 obserwatorów,

bez prawa głosu. Pod warunkiem
podjęcia należytego zobowiązania
do zachowania w poufności (na
warunkach
rozsądnie
uzgodnionych przez strony),
każdy
obserwator
będzie
uprawniony do:
a)

udziału w obradach Rady
Nadzorczej
bez
uczestniczenia w głosowaniu
Rady Nadzorczej, w tym
zaproszenia go na każde
posiedzenie Rady Nadzorczej
w taki sam sposób i w takim
samym
terminie,
jak
członków Rady Nadzorczej,

b)

otrzymywania
wszystkich
materiałów i informacji
przedkładanych
członkom
Rady Nadzorczej prze Zarząd
lub inne organy Spółek Grupy
lub ich pracowników.

7.

Przy czym w razie wątpliwości
żaden
z
Akcjonariuszy
uprawnionych do nominowania
obserwatora do Rady Nadzorcze
zgodnie z ust. 5 nie może
nominować (i musi wnieść o
odwołanie) osoby, która aktywnie
zaangażowana jest w jakiekolwiek
czynności
podmiotu
prowadzącego
działalność
bezpośrednio
konkurencyjną
wobec
jakiejkolwiek
Spółki
Grupy..

8.

Jeżeli Nowy Inwestor lub SVF, lub
janom lub PBE nie powoła członka
Rady Nadzorczej w trybie ust. 2
powyżej i wskutek braku działania
po
stronie
uprawnionego
Akcjonariusza Rada Nadzorcza
będzie się składać z mniejszej niż
statutowa liczby członków, po
bezskutecznym upływie 21 dni od
powstania
wakatu,
Walne
Zgromadzenie może powołać
członków Rady Nadzorczej w
takiej liczbie, aby zapewnić
statutowe minimum oraz może
odwołać tych członków, przy
czym, jeżeli w razie wykonania

przez Akcjonariusza osobistego
uprawnienia do powołania członka
Rady Nadzorczej, liczba członków
przekroczy statutowe minimum,
Walne Zgromadzenie odwoła
odpowiednią liczbę członków
przez nie powołanych.
9.

§ 13

1.

Rada może podejmować uchwały o ile 1.
wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni.
Za
skuteczne
zawiadomienie o posiedzeniu uznaje
się doręczenie listu poleconego,
wiadomości e-mail lub w innej 2.
potwierdzonej przez adresata formie
informacji na adres dla doręczeń co
najmniej na 5 (pięć) dni przed
terminem posiedzenia. Członkowie
Rady są obowiązani wskazać Spółce
adres dla doręczeń.

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej
z inicjatywy własnej lub na wniosek
członka Rady lub Zarządu.

3.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów oddanych,
o ile Statut nie stanowi inaczej, w
obecności co najmniej trzech członków
rady Nadzorczej. W razie równej ilości 3.
głosów
decyduje
głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4.

Rada Nadzorcza może również
podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy użyciu środków
bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Członek Rady Nadzorczej
może oddać swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej. Uchwały takie są ważne
pod
warunkiem,
że
wszyscy
członkowie Rady zostali zawiadomieni
o treści uchwały.

5.

Szczegółowy tryb działania może
zostać określony w Regulaminie Rady
Nadzorczej zatwierdzonym przez
Walne Zgromadzenie.

Do celów ust. 2 i 4 w ciągu
Przedłużonego Okresu Ochrony
Nowy Inwestor będzie traktowany
tak, jakby posiadał co najmniej
20% Udziału w Kapitale.
Z
zastrzeżeniem
ust.
2,
posiedzenia Rady Nadzorczej są
zwoływane i odbywają się zgodne
z obowiązującym prawem.
Oprócz kompetencji nadanych
Radzie Nadzorczej na mocy
bezwzględnie
obowiązujących
przepisów prawa, Rada Nadzorcza
jest uprawniona do podejmowania
decyzji i/lub zatwierdzania spraw
zastrzeżonych,
wyszczególnionych w par. 14.
Decyzje
podejmowane
w
sprawach
zastrzeżonych
do
kompetencji Rady Nadzorczej
zawsze zapadają w formie
uchwały lub w głosowaniu
pisemnym
bez
konieczności
zwołania
posiedzenia
Rady
Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej ma
możliwość uczestniczenia w
posiedzeniu Rady Nadzorczej
osobiście lub przy wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość
(np. wideokonferencja, telefon
itp.). Z zastrzeżeniem par. 13a,
kworum na posiedzeniu Rady
Nadzorczej wynosi 3 członków
(chyba że w składzie jest mniejsza
liczba członków, z dowolnego
powodu – w takim razie wymóg
kworum
spełniają
wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej). Z
zastrzeżeniem ust. 4 Rada
Nadzorcza podejmuje uchwały
„za” większością wszystkich
członków Rady Nadzorczej (w
tym członków, którzy nie

uczestniczą w danym posiedzeniu
Rady Nadzorczej). W razie równej
liczby głosów, Przewodniczący
RN nie ma głosu rozstrzygającego.
4.

Z zastrzeżeniem par. 13a, uchwały
Rady Nadzorczej w sprawach
wyszczególnionych w par. 14 lit.
a) („Wybór i odwołanie członków
Zarządu”), par. 14 lit. d)
(„Zatwierdzanie
wydatków
kapitałowych, których wysokość
przekracza 2.000.000 EUR”), par.
14
lit.
f)
(„Zatwierdzanie
programu opcji na akcje i polityki
wynagradzania”), par. 14 lit. g)
(„Przeznaczenie
kapitału
docelowego”), par. 14 lit. h)
(„Zatwierdzenie
Planu
Biznesowego”), par. 14 lit. i)
(„Zatwierdzenie Budżetu”), par.
14 lit. j) („Zatwierdzenie działań
poza
normalnym
zakresem
działania Grupy”), par. 14 lit. m)
(„Zgoda na nabycie lub zbycie
Spółki
Zależnej
lub
przedsiębiorstwa”), par. 14 lit. n)
(„Zgoda
na
rozporządzenia
składnikami majątku o wartości
przewyższającej 500.000 EUR”),
par. 14 lit. o) („Zgoda na
wykorzystanie
Inwestycji,
Inwestycji z Opcji 1 i Inwestycji z
Opcji 2 na spłatę kredytów i wykup
warrantów”), par. 14 lit. p)
(„Wyrażenie zgody na istotną
zmianę
w
przedmiocie
działalności”), par. 14 lit. r)
(„Zgoda na instrumenty dłużne”)
par. 14 lit. s) pkt. (v)
(„Zatwierdzenie
znaczących
umów”), par. 14 lit. v)
(„Uchwalenie polityki składania
podpisów”), par. 14 lit. w)
(„Wykonywanie
praw
akcjonariuszy
w
Spółkach
Zależnych”) i par. 14 lit. y)
(„Zgoda
na
czynności
podejmowane
przez
Spółki
Zależne”)
wymagają
zgody
kwalifikowanej większości co
najmniej 4/5 wszystkich członków
Rady
Nadzorczej
(w
tym
członków, którzy nie uczestniczą
w danym posiedzeniu Rady

§ 13a

Nadzorczej). Przy czym w razie
wątpliwości
opisy
punktów,
zawarte w nawiasach, służą
wyłącznie uściśleniu odniesienia i
nie ograniczają pełnego zakresu
punktów, zawartych w par. 14.
1.
Dopóki Nowy Inwestor (łącznie z
Spółkami Powiązanymi) posiada ponad
50 % Udziału w Kapitale:
a)

z
zastrzeżeniem
bezwzględnie
obowiązujących przepisów
prawa, w skład Rady
Nadzorczej
wchodzą
członkowie powoływani i
odwoływani zgodnie z par. 12
ust. 2 i niniejszym par. 13a, w
wyniku wykonania przez
Akcjonariuszy ich uprawnień
osobistych,

b)

Nowy
Inwestor
ma
uprawnienie
osobiste
powołania i odwołania 3
członków Rady Nadzorczej,
jednym z których będzie
Przewodniczący
RN.
Pozostali członkowie Rady
Nadzorczej będą powoływani
i odwoływani zgodnie z par.
12 ust. 2 lit. b), par. 12 ust. 2
lit. c), par. 12 ust. 2 lit. d) i
par. 12 ust. 4.

c)

wymóg
kworum
na
posiedzeniu Rady Nadzorczej
spełnia minimum 4 członków
(chyba że w składzie jest
mniejsza liczba członków, z
dowolnego powodu – w
takim razie wymóg kworum
spełniają
wszyscy
członkowie
Rady
Nadzorczej),

d)

z zastrzeżeniem par. 13 ust. 4
Rady Nadzorcza podejmuje
uchwały
większością
wszystkich członków Rady
Nadzorczej (w tym członków,
którzy nie uczestniczą w
danym posiedzeniu Rady
Nadzorczej); w razie równej

liczby
głosów,
Przewodniczący RN będzie
miał głos rozstrzygający,
e)

§ 15

1.

Zarząd spółki składa się od jednej do 1.
trzech osób w powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2.

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd
może być powołany na kolejne 2.
pięcioletnie kadencje.

3.

4.

PBE ma prawo nominowania i
propozycji odwołania jednego członka
Zarządu (Kandydat PBE), który
powinien zostać wybrany Prezesem
Zarządu. Rada Nadzorcza będzie
zobowiązana do powołania takiego
kandydata na Prezesa Zarządu, chyba
że wybór takiego kandydata mógłby
zagrozić interesom Spółki lub
interesom Akcjonariuszy. W takim
wypadku, Rada Nadzorcza powinna
wystąpić do PBE z wnioskiem o
wskazanie nowego kandydata na
Prezesa Zarządu niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 3 dni od dnia
wskazania Kandydata PBE.
Prezes Zarządu lub Kandydat PBE
może zostać odwołany, gdy (i) wystąpi
sytuacja rozumiana jako materialne
naruszenie
obowiązków
członka
zarządu na podstawie umowy o
zarządzanie lub właściwych przepisów
prawa lub (ii) Prezes Zarządu lub
Kandydat PBE zmarł lub jest trwale
niezdolny do wykonywania pracy
przez okres przekraczający 6 miesięcy
lub (iii) Prezes Zarządu lub Kandydat
PBE utraci zdolność do czynności
prawnych lub do wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu.

uchwały Rady Nadzorczej w
sprawach wyszczególnionych
w par. 13 ust. 4 zapadają
kwalifikowaną większością
co najmniej 2/3 wszystkich
członków Rady Nadzorczej
(w tym członków, którzy nie
uczestniczą
w
danym
posiedzeniu
Rady
Nadzorczej).

Zarząd Spółki składa się z od
dwóch do trzech członków i
zarządza bieżącą działalnością
Spółki.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa
i z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 6.,
Zarząd składa się z członków
powoływanych i odwoływanych w
sposób określony w ust. 2 w
wyniku
wykonania
przez
Akcjonariusza
lub
grupę
Akcjonariuszy (stosownie do
sytuacji) następujących uprawnień
osobistych:
a)

PBE ma prawo powołania i
odwołania jednego członka
Zarządu,

b)

Znaczący Akcjonariusze, z
wyjątkiem PBE, (działający
łącznie),
mają
prawo
powołania
i
odwołania
jednego członka Zarządu,
(osoby nominowane w trybie
ust. 2 lit. a) i ust. 2 lit. b)
powyżej są dalej zwane
łącznie Członkami Zarządu
A i z osobna Członkiem
Zarządu A)

c)

Nowy Inwestor ma prawo
powołania
i
odwołania
jednego członka Zarządu,
(osoba nominowana w trybie
ust. 2 lit. c) powyżej jest

5.

6.

Posiedzenia
Zarządu
powinny
odbywać się w czasie i miejscu
wskazanym przez Zarząd. Członkowie
Zarządu mogą brać w nim udział 3.
zarówno osobiście, jak również za
pośrednictwem
elektronicznych
środków
porozumiewania
się
(wideokonferencja, telefon). Każdy z
członków Zarządu jest uprawniony do
zwołania posiedzenia Zarządu ustnie
lub pisemnie. Jeżeli porządek obrad
dotyczy
spraw
przekraczających
zwykłe czynności Spółki, wtedy każdy
z członków Zarządu powinien zostać
zaproszony
pisemnie
za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
poczty e-mail, co najmniej na 3 dni
robocze przed posiedzeniem.
Uchwały Zarządu podejmowane są
zwykłą większością głosów, za
wyjątkiem spraw przekraczających 4.
zwykłe czynności Spółki, a które
podejmowane są za zgodą Prezesa
Zarządu. Na potrzeby niniejszego
paragrafu,
„sprawy
zwykłych
czynności Spółki” oznaczają: (i) każdą
sprawę lub sprawę biznesową, która
nie jest przewidywana w Biznesplanie,
lub której koszty nie są uwzględnione
w Budżecie Spółki oraz (ii) każda
sprawa wymagająca zgody Rady
Nadzorczej zgodnie z § 14 lub
Walnego Zgromadzenia zgodnie z §
11.

dalej zwana Członkiem
Zarządu B).
Przy czym w razie wątpliwości: (i)
zgodnie z ust. 2 Akcjonariusz lub
grupa
Akcjonariuszy
może
odwołać tylko członka Zarządu,
który został powołany przez
danego Akcjonariusza lub grupę
Akcjonariuszy (stosownie do
sytuacji) i (ii) żadna ze Stron
uprawnionych do nominowania
kandydata na członka Zarządu
zgodnie z ust. 2 nie może
nominować (i musi wnieść o
odwołanie)
osoby
aktywnie
zaangażowanej w działalność
stanowiącą
bezpośrednią
konkurencję wobec którejkolwiek
ze Spółek Grupy.
Jeżeli
PBE
lub
Znaczący
Akcjonariusz lub Nowy Inwestor
nie powoła członka do Zarządu w
trybie ust. 2 powyżej i wskutek
braku działania po stronie
uprawnionego
Akcjonariusza
Zarząd składa się z mniej niż
dwóch
członków,
po
bezskutecznym upływie 7 dni od
powstania wakatu Rada Nadzorcza
może powołać członków Zarządu
w takiej liczbie, aby zapewnić, by
liczba członków Zarządu wynosiła
dwóch i może odwołać tych
członków, przy czym jeżeli w
razie
wykonania
przez
Akcjonariusza
osobistego
uprawnienia do powołania członka
Zarządu, w efekcie czego liczba
członków przekroczy dwóch,
Rada
Nadzorcza
odwoła
odpowiednią liczbę członków
przez nią powołanych.

5.

Tak długo jak Peter Badik jest
członkiem Zarządu, jest on
Prezesem Zarządu, a w każdym
innym
przypadku
członka
Zarządu, który będzie Prezesem
Zarządu,
wybiera
Rada
Nadzorcza.

6.

Prawo nominowania wynikające z
ust. 2 przysługuje, dopóki dany

Akcjonariusz
(a
w
razie
Znaczących Akcjonariuszy –
grupa Znaczących Akcjonariuszy
łącznie) posiada minimum 10%
Udziału w Kapitale. Jeżeli PBE
utraci prawo do nominowania
jednego członka Zarządu w trybie
zdania poprzedniego, zostanie
uprawniony do nominowania
członka Zarządu w ramach grupy
Znaczących
Akcjonariuszy
zgodnie z ust. 2 lit. b), przy czym
ta
grupa
Znaczących
Akcjonariuszy nadal nominuje
tylko jednego członka Zarządu.
7.

Nowy Inwestor może powołać i
oddelegować obserwatora, bez
prawa głosu, na posiedzenia
Zarządu. Pod warunkiem podjęcia
należytego
zobowiązania
do
zachowania w poufności (na
warunkach uzgodnionych przez
strony, działające w sposób
racjonalny), każdy obserwator
będzie uprawniony do:
a)

udziału w posiedzeniach
Zarządu bez uczestniczenia w
głosowaniu Zarządu, w tym
zaproszenia go na każde
posiedzenie Zarządu w taki
sam sposób i w takim samym
terminie,
jak
członków
Zarządu,

b)

otrzymywania
materiałów i
przedkładanych
Zarządu.

wszystkich
informacji
członkom

8.

Przy czym w razie wątpliwości
Nowy
Inwestor
nie
jest
uprawnionych do nominowania
obserwatora zgodnie z ust. 7 (i
musi wnieść o odwołanie) osoby,
która
prowadzi
aktywną
działalność
stanowiącą
bezpośrednią konkurencję wobec
Spółek Grupy.

9.

Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
Zarząd może być powołany na
kolejne pięcioletnie kadencje.

10. Do celów ust. 6 w Przedłużonym
Okresie Ochrony Nowy Inwestor
będzie traktowany tak, jakby
posiadał 10% Udziału w Kapitale.

§ 19b

§ 19c

1.

Wszyscy Akcjonariusze oraz
Spółka zobowiązują się rozpocząć,
z
dołożeniem
należytej
staranności,
na
polecenie
Akcjonariuszy
posiadających
łącznie ponad 50% Udziału w
Kapitale, proces sprzedaży, w
ramach
którego
każdy
z
Akcjonariuszy
będzie
miał
możliwość sprzedaży Akcji po ich
godziwej wartości rynkowej lub w
pierwszej
ofercie
publicznej
Spółki w terminie do 31 grudnia
2029 r.

2.

Wszyscy
zobowiązują
uniemożliwią:

Akcjonariusze
się,
że
nie

a)

SVF sprzedaży jego Akcji (w
szczególności
przed
rozpoczęciem
likwidacji
funduszu, tj. przed końcem
roku 2026) lub

b)

Nowemu Inwestorowi (lub
jego Spółkom Powiązanym)
sprzedaży jego Akcji (w
szczególności
przed
rozpoczęciem
likwidacji
Helios 5 EV Investments,
Limited Partnership, spółki
komandytowej
prawa
izraelskiego, zarejestrowanej
za numerem 540310067, z
siedzibą
pod
adresem:
Precede Building, Hakfar
Hayarok, 47800, Izrael i/lub
pośrednią spółką celową, tj.
przed końcem roku 2030),

pod warunkiem, że sprzedaż
przez SVF i/lub Nowego
Inwestora (lub jego Spółki
Powiązanej)
następuje
zgodnie z warunkami Statutu.
Następujące transakcje zbycia będą
zwolnione z wymogu uzyskania zgody
Rady Nadzorczej, wymaganej na

podstawie par. 19, zakazu zbywania
akcji zgodnie z par. 19a, Prawa
Pierwszeństwa Nabycia wynikającego
z par. 21 oraz Prawa Współzbycia
zgodnie z par. 22:

§ 20

Każdy akcjonariusz (Zbywca), który 1.
zamierza zbyć całość lub część swoich akcji
(Zbywane Akcje), będzie zobowiązany do
poinformowania na piśmie Zarząd, Radę
Nadzorczą oraz wszystkich pozostałych
akcjonariuszy
w
formie
pisemnej,

a)

zbycie
Akcji
przez
Akcjonariusza jego Spółce
Powiązanej,

b)

zbycie Akcji przez SVF jego
grupie funduszy,

c)

zbycie
Akcji
przez
Akcjonariusza, którym nie
jest SVF, janom, PBE lub
Nowy Inwestor, na rzecz
SPV, przy czym zbycie musi
nastąpić w okresie 12
miesięcy po dniu 8 lutego
2022 r.,

d)

zbycie Akcji stanowiących
nie więcej niż 4% Akcji w
Kapitale (w jednej lub ciągu
powiązanych lub podobnych
transakcji)
przez
Akcjonariusza
innemu
Akcjonariuszowi,

e)

zbycie Akcji w ramach
Programu Opcji na Akcje,

f)

zbycie
Akcji
Akcjonariusza
nieodpłatnie,

g)

zbycie
Akcji
przez
Akcjonariusza w ramach
Opcji
Sprzedaży,
pod
warunkiem, że nastąpi to
zgodnie z postanowieniami
Umowy Akcjonariuszy,

przez
Spółce

(transakcje zbycia, wymienione w
lit. a) – g) powyżej, są dalej zwanej
Zbyciem bez Ograniczeń i
łącznie
Zbyciami
bez
Ograniczeń).
Każdy akcjonariusz (Zbywca),
który zamierza zbyć pośrednio lub
bezpośrednio całość lub część
swoich akcji (Zbywane Akcje)
Nabywcy, możliwie najwcześniej
poinformuje
Zarząd
oraz

wysyłanej przesyłką poleconą lub za
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej (Informacja o Zbyciu).
Informacja o Zbyciu powinna zawierać
następujące informacje:

wszystkich
pozostałych
Akcjonariuszy w formie pisemnej
(pocztą
tradycyjną
lub
elektroniczną) (Informacja o
Zbyciu). Informacja o Zbyciu
powinna zawierać następujące
informacje:

a)

imię i nazwisko/nazwę
adres/siedzibę Zbywcy,

a)
b)

imię i nazwisko/nazwę oraz
adres/siedzibę
potencjalnego
nabywcy Zbywanych Akcji,

imię i nazwisko/nazwę oraz
adres/siedzibę Zbywcy,

b)

cenę
lub
wynagrodzenia
Akcje,

imię i nazwisko/nazwę oraz
adres/siedzibę potencjalnego
Nabywcy,

c)

proponowaną cenę nabycia
lub
inny
rodzaj
wynagrodzenia za Zbywane
Akcje,

d)

wartość
reprezentowaną
Zbywane Akcje,

e)

oświadczenia i zapewnienia
Zbywcy (jeśli dotyczy),

f)

proponowane
warunki
zapłaty ceny nabycia,

g)

informację o możliwości
zawiadomienia o wykonaniu
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia, Prawa Dopasowania
lub Prawa Współzbycia w
ciągu 14 Dni Roboczych od
doręczenia Informacji o
Zbyciu (Okres Wykonania
Prawa).

c)

d)

oraz

inny
rodzaj
za Zbywane

procent kapitału zakładowego i
wartość
nominalną
reprezentowane przez Zbywane
Akcje,

e)

oświadczenia i zapewnienia
Zbywcy (jeśli dotyczy),

f)

warunki zapłaty ceny lub innego
rodzaju
wynagrodzenia
za
Zbywane Akcje.

2.

§ 21

1.

Z
zastrzeżeniem
zgodności
z 1.
bezwzględnie
obowiązującymi
przepisami, każdy z akcjonariuszy ma
prawo
pierwszeństwa
nabycia
proporcjonalnej liczby Zbywanych
Akcji, wyliczonej na podstawie
proporcji liczby posiadanych przez
niego akcji w kapitale zakładowym
Spółki, na warunkach wskazanych w

nominalną
przez

Zarząd przeprowadzi i/lub zleci
przeprowadzenie
wszystkich
czynności, jakie są wymagane do
finalizacji zbycia Zbywanych
Akcji na warunkach określonych
w Statucie.
Przed pierwszą ofertą publiczną
Spółki i dopuszczeniem Spółki do
obrotu
giełdowego,
pod
warunkiem uzyskania zgody od
organów nadzoru i/lub urzędu
antymonopolowego
(jeżeli
dotyczy), wszyscy Akcjonariusze
mają prawo, lecz nie obowiązek,
nabycia proporcjonalnej liczby

Informacji
o
Zbyciu
(Prawo
Pierwszeństwa Nabycia). Prawa
Pierwszeństwa Nabycia nie stosuje się
w przypadku Dozwolonego Zbycia.
2.

Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia
powinno być wykonywane wyłącznie
w całości (tj. Akcjonariusz nie może
skorzystać z Prawa Pierwszeństwa
Nabycia
Zbywanych
Akcji
w
mniejszej
liczbie
niż
mu
przysługującej zgodnie z liczbą
posiadanych przez niego akcji). -

3.

Prawo Pierwszeństwa Nabycia może
być zrealizowane przez akcjonariusza 2.
w terminie 14 dni od otrzymania
Informacji
o
Zbyciu
(Okres
Wykonania Prawa Pierwszeństwa
Nabycia) poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o wykonaniu Prawa
Pierwszeństwa Nabycia Zarządowi
wysłanego pocztą lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

4.

5.

Po upływie Okresu Wykonania Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
Zarząd
niezwłocznie
zawiadomi
akcjonariuszy o stopniu zrealizowania
Prawa Pierwszeństwa Nabycia przez
akcjonariuszy (tj. o liczbie Zbywanych
Akcji, w stosunku do których Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia
zostało 3.
zrealizowane) oraz o obecnej liczbie
posiadanych akcji przez akcjonariuszy,
którzy
skorzystali
z
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia w Okresie
Wykonania Prawa Pierwszeństwa
Nabycia, w formie pisemnego
zawiadomienia wysłanego pocztą lub
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
(Zawiadomienie
Zarządu).
Jeśli akcjonariusze nie skorzystają z
Prawa Pierwszeństwa Nabycia w
zakresie całości Zbywanych Akcji w
Okresie
Wykonania
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia,
akcjonariusze, którzy złożyli pisemne
oświadczenia o wykonaniu Prawa 4.
Pierwszeństwa Nabycia w terminie,
mają prawo nabycia odpowiedniej
liczby pozostałych Zbywanych Akcji
w stosunku do liczby posiadanych

Zbywanych Akcji, wyliczonej na
podstawie
proporcji
liczby
posiadanych przez niego Akcji w
Kapitale Spółki, na warunkach
identycznych
z
warunkami
proponowanej sprzedaży przez
Zbywcę i Nabywcę, wskazanych
w Informacji o Zbyciu, oraz mają
prawo pierwszeństwa nabycia na
zasadach opisanych w par. 21
(Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia). Prawa Pierwszeństwa
Nabycia nie stosuje się w
przypadku Zbycia bez Ograniczeń.
Każdy
Akcjonariusz
może
wykonać przysługujące mu Prawo
Pierwszeństwa Nabycia wyłącznie
w całości (tj. Akcjonariusz musi
wykonać Prawo Pierwszeństwa
Nabycia
wobec
wszystkich
Zbywanych
Akcji
przysługujących mu na mocy
Prawa Pierwszeństwa Nabycia)
lub Prawa Współzbycia w ciągu
Okresu Wykonania Prawa poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia
(pocztą
tradycyjną
lub
elektroniczną) zaadresowanego do
Zarządu
(Zawiadomienie
o
Wykonaniu Prawa).
Po upływie Okresu Wykonania
Prawa
Zarząd
niezwłocznie
zawiadomi
Zbywcę
i
Akcjonariuszy
o
stopniu
zrealizowania
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia i Prawa
Współzbycia oraz o (obecnej)
alokacji
Zbywanych
Akcji
pomiędzy Akcjonariuszy, którzy
są skłonni nabyć Zbywane Akcje,
w
formie
pisemnego
zawiadomienia (wysłanego pocztą
tradycyjną lub elektroniczną)
(Zawiadomienie
Zarządu)
Akcjonariusze polecą Zarządowi
wykonanie
powyższych
zawiadomień.
Zgodnie z treścią Zawiadomienia
Zarządu Akcjonariusze, którzy
wykonali Prawo Pierwszeństwa
Nabycia w terminie, mają prawo
nabycia:

przez siebie akcji (bez uwzględniania
akcji akcjonariuszy, którzy nie
wykonali przysługującego im Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia).
To
uprawnienie
powinno
być
wykonywane wyłącznie w całości (tj.
Akcjonariusz nie może skorzystać z
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
Zbywanych Akcji w mniejszej liczbie
niż mu przysługującej zgodnie z liczbą
posiadanych akcji). To uprawnienie
może być
zrealizowane
przez
akcjonariusza w terminie 7 dni od
otrzymania Zawiadomienia Zarządu.
Pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6.

W przypadku, gdy wymogi określone
w niniejszym paragrafie zostały
należycie spełnione, a akcjonariusze
skorzystali z Prawa Pierwszeństwa
Nabycia
względem
wszystkich
Zbywanych Akcji, są oni razem ze
Zbywcą
zobowiązani
do
niezwłocznego
zawarcia umowy
zbycia Zbywanych Akcji zgodnie z
Zawiadomieniem Zarządu oraz na
warunkach określonych w Informacji o
Zbyciu.

7.

W przypadku, gdy wymogi określone
w niniejszym paragrafie zostały
należycie spełnione, a akcjonariusze
nie nabyli wszystkich Zbywanych
Akcji, Zbywca może swobodnie zbyć
w
terminie
kolejnych
60
(sześćdziesięciu) dni po upływie
terminu, o którym mowa w pkt. 5
powyżej, pozostałe Zbywane Akcje
(oraz, w przypadku wykonania Prawa
Przyłączenia zgodnie z § 22,
odpowiednio Współzbywcy w zakresie
Współzbywanych
Akcji)
na
warunkach wskazanych w Informacji o
Zbyciu.

a)

wszystkich
pozostałych
Zbywanych Akcji, względem
których nie zostało wykonane
Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia,

b)

wszystkich Współzbywanych
Akcji, względem którym
Akcjonariusze wykonali w
terminie przysługujące im
Prawo Współzbycia,

w ustalonym pomiędzy nimi
stosunku, a w braku takiego
ustalenia – proporcjonalnie do
liczby posiadanych przez nich
Akcji
w
Kapitale
(bez
uwzględnienia Akcji w posiadaniu
Akcjonariuszy,
którzy
nie
skorzystali
z
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia)
(Rozszerzone
Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia).
Rozszerzone
Prawo
Pierwszeństwa Nabycia może być
wykonywane wyłącznie w całości
(tj. Akcjonariusze korzystający z
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia muszą
wykonać Rozszerzone Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia
do
wszystkich Zbywanych Akcji i
Współzbywanych Akcji, które są
dostępne
na
postawie
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia) w ciągu
7 Dni Roboczych od otrzymania
Zawiadomienia Zarządu przez
Akcjonariuszy
(Okres
Wykonania
Rozszerzonego
Prawa) w formie pisemnego
zawiadomienia (wysłanego pocztą
tradycyjną lub elektroniczną) na
adres
Zarządu.
W
tym
zawiadomieniu
każdy
Akcjonariusz musi wskazać swoją
gotowość do nabycia wszystkich
pozostałych Zbywanych Akcji i
Współzbywanych
Akcji,
względem których Rozszerzone
Prawo Pierwszeństwa Nabycia nie
zostało wykonane zgodnie z
niniejszym par. 21.

5.

Po upływie Okresu Wykonania
Rozszerzonego Prawa Zarząd
bezzwłocznie powiadomi Zbywcę,
Współzbywców oraz wszystkich
pozostałych Akcjonariuszy o
wyniku
wykonania
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
(co
stanowi Zawiadomienie Zarządu
na potrzeby zdania następnego).
Akcjonariusz, który nie skorzystał
z
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia w całości
(tj. do wszystkich akcji dostępnych
na mocy tego punktu) traci prawo
nabycia Zbywanych Akcji lub
Współzbywanych
Akcji,
natomiast
pozostali
Akcjonariusze, którzy wykonali
Rozszerzone
Prawo
Pierwszeństwa Nabycia, zastosują
postanowienia
ust.
4
do
wszystkich Zbywanych Akcji i
Współzbywanych Akcji do czasu
(i) wykonania Rozszerzonego
Prawa Pierwszeństwa Nabycia
przez Akcjonariuszy względem
wszystkich Zbywanych Akcji i
Współzbywanych Akcji lub (ii)
kiedy żaden Akcjonariusz nie
wyraża woli nabycia wszystkich
Zbywanych
Akcji
lub
Współzbywanych
Akcji,
względem
których
Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia
i
Rozszerzone
Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia
nie
zostało jeszcze wykonane.

6.

W razie wykonania Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
i
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia zgodnie z
zapisami ust. 1 – 5, w należytej
formie i terminie, względem
wszystkich Zbywanych Akcji i
Współzbywanych Akcji, Zbywca,
Współzbywca oraz Akcjonariusze
są zobowiązani do zawarcia
umowy zbycia Zbywanych Akcji i
Współzbywanych
Akcji
na
zasadach
określonych
w
Zawiadomieniu Zarządu, za cenę
nabycia oraz na warunkach
określonych w Informacji o

Zbyciu, przy czym te warunki (w
szczególności oświadczenia i
zapewnienia,
ograniczenie
odpowiedzialności i terminy)
muszą
być
zgodne
ze
zwyczajowymi
normami
umownymi oraz Statutem.

§ 22

1.

Z
zastrzeżeniem
bezwzględnie

7.

Jeżeli i w stopniu, w jakim
nabycie, sprzedaż i przeniesienie
własności Akcji na postawie
umowy zbycia, o której mowa w
ust. 6, wymaga zgody organu
państwowego, w umowie zbycia
znajdzie się zapis, że nabycie,
sprzedaż i przeniesienie własności
są uwarunkowane udzieleniem
takiej zgody (lub bezskutecznym
upływem terminu na zgłoszenie
sprzeciwu). Strona, która winna
uzyskać taką zgodę, dołoży
wszelkich
racjonalnie
uzasadnionych starań, aby uzyskać
taką zgodę, a pozostałe strony
umowy udzielą jej pomocy i będą
współpracować z tą stroną w
procesie uzyskania zgody, w
szczególności dostarczą jej w
terminie wszystkie informacje
konieczne do złożenia wniosku lub
wykonania
wniosków
o
przekazanie
dodatkowych
informacji, jakie wpłyną od organu
państwowego.

8.

W razie niewykonania Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
i
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia zgodnie z
zapisami ust. 1 – 4 w terminie i w
całości, Zbywca może swobodnie
zbyć wszystkie Zbywane Akcje
oraz, w przypadku wykonania
Prawa Współsprzedaży zgodnie z
§ 22, wszystkie Współzbywane
Akcje Nabywcy na warunkach
wskazanych w Informacji o
Zbyciu, w terminie 60 dni po
upływie późniejszego z terminów
– Okresu Wykonania Prawa lub
Rozszerzonego
Okresu
Wykonania Prawa.
Przed pierwszą ofertą publiczną
Spółki i dopuszczeniem Spółki do
obrotu
giełdowego,
z

zgodności
z 1.
obowiązującymi

przepisami oraz § 21 powyżej, w
przypadku, gdy:
a)

do dnia 31 grudnia 2020 r.
włącznie
jakikolwiek
akcjonariusz; albo

b)

od dnia 1 stycznia 2021 r.
jakikolwiek
akcjonariusz
(z
wyłączeniem SVF)
(każdy z podmiotów wskazanych w
lit. a-b powyżej będzie nazwany
dalej
Zobowiązanym
Zbywającym)
zamierza zbyć Zbywane Akcje,
każdemu
z
pozostałych
akcjonariuszy przysługuje prawo
zbycia proporcjonalnej liczby
należących
do
nich
akcji,
wyliczonej na podstawie proporcji
należących do nich akcji w całym
kapitale zakładowym Spółkiwraz ze
Zbywanymi Akcjami na warunkach
wskazanych w Informacji o Zbyciu
(Prawo
Przyłączenia).
Dla
uniknięcia wątpliwości, począwszy
od dnia 1 stycznia 2021 r. SVF w
żadnym wypadku nie będzie
Zobowiązanym Zbywającym i nie
będzie
zobowiązana
do
zaoferowania
pozostałym
akcjonariuszom możliwości zbycia
odpowiedniej liczby ich akcji
zgodnie z niniejszym paragrafem,
lecz nadal będzie uprawniony do
skorzystania z Prawa Przyłączenia.

2.

Prawa Przyłączenia nie stosuje się do
Dozwolonego Zbycia ani do zbycia
akcji pomiędzy dotychczasowymi
akcjonariuszami.

3.

Prawo Przyłączenia może być
wykonane
przez
każdego
z
akcjonariuszy w terminie 14 dni od
otrzymania Informacji o Zbyciu
poprzez
złożenie
pisemnego
oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
oraz
wykonaniu
Prawa
Przyłączenia
poprzez zażądanie od Zobowiązanego
Zbywającego zapewnienia możliwości
zbycia odpowiedniej części akcji

zastrzeżeniem
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia oraz pod
warunkiem uzyskania zgody od
organów nadzoru i/lub urzędu
antymonopolowego
(jeżeli
dotyczy), wszyscy Akcjonariusze
mają prawo współzbycia, tj. jeżeli
Akcjonariusz posiadający co
najmniej 10% Udziału w Kapitale
(z wyjątkiem SVF, od dnia 1
stycznia 2024 r. włącznie)
zamierza zbyć co najmniej 50%
Akcji (Zobowiązany Zbywca),
każdemu
z
pozostałych
Akcjonariuszy przysługuje prawo
zbycia proporcjonalnej liczby
należących do nich Akcji
sprzedawanych
przez
Zobowiązanego Zbywcę na takich
samych warunkach i po takiej
samej cenie, co wskazane w
Informacji o Zbyciu. Przy czym w
razie wątpliwości SVF będzie
uprawniony do uczestniczenia w
zbyciu
Akcji
przez
Zobowiązanego
Zbywcę
na
warunkach
określonych
w
niniejszym par. 22. Prawo
Współzbycia nie stosuje się do
Zbycia bez Ograniczeń ani do
zbycia
Akcji
pomiędzy
dotychczasowymi
Akcjonariuszami. Zwolnienie w
związku ze zbyciem Akcji przez
SVF po 1 stycznia 2024 r. nie
dotyczy Akcji, uzyskanych przez
SVF w związku z dodatkową
inwestycję w Akcje przez SVF lub
jego Spółki Powiązane, w
dowolnym czasie do dnia 31 marca
2022 r. do kwoty 4.000.000 EUR,
na warunkach równorzędnych z
Inwestycją Nowego Inwestora na
podstawie Umowy Inwestycyjnej
2 co do kluczowych parametrów
finansowych, tj. zgodnie z wyceną,
na podstawie której Nowy
Inwestor
przeprowadził
Inwestycję na podstawie Umowy
Inwestycyjnej 2 i z zastrzeżeniem
uprzywilejowania
w
razie
likwidacji przewidzianego art. 16
Umowy Inwestycyjnej 2 i z
zastrzeżeniem ochrony przed
rozwodnieniem
akcjonariatu

danego akcjonariusza (Współzbywane
Akcje) na warunkach wskazanych w
Informacji o Zbyciu. Oświadczenie
składane jest w formie pisemnej
Zarządowi i może być wysłane pocztą
lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Zarząd
powinien
niezwłocznie
wysłać
do
Zobowiązanego
Zbywającego
powiadomienie o skorzystaniu z Prawa
Przyłączenia w formie pisemnej pocztą 2.
lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. § 21 stosuje się
odpowiednio do Współzbywanych
Akcji.
4.

5.

6.

W przypadku niewykonania Prawa
Pierwszeństwa Nabycia względem
całości Zbywanych Akcji oraz
Współzbywanych Akcji zgodnie z §
21, Zobowiązany Zbywca ma
obowiązek
niezwłocznie
po
otrzymaniu zawiadomienia Zarządu o
skorzystaniu z Prawa Przyłączenia
zawiadomić każdego akcjonariusza,
który skorzystał ze swojego Prawa
Przyłączenia (Współzbywcy), czy
potencjalny nabywca jest gotów nabyć
wszystkie zaoferowane mu Zbywane
Akcje oraz Współzbywane Akcje
(Zawiadomienie o Współzbyciu).
3.
W przypadku, gdy potencjalny
nabywca nie jest gotów nabyć
wszystkich
zaoferowanych
mu 4.
Zbywanych
Akcji
oraz
Współzbywanych Akcji, Zobowiązany
Zbywca jest zobowiązany do zbycia
proporcjonalnej liczby Zbywanych
Akcji oraz zapewnienia możliwości
zbycia
proporcjonalnych
liczb
Współzbywanych Akcji, wyliczonych
na
podstawie
proporcji
akcji
posiadanych
odpowiednio
przez
Zbywcę oraz Współzbywców w
kapitale zakładowym Spółki zgodnie z
pkt 6 poniżej.
W przypadku, gdy potencjalny
nabywca nie jest gotów nabyć
wszystkich Współzbywanych Akcji,
każdy Współzbywca musi oświadczyć
Zobowiązanemu Zbywcy w terminie 7
dni od otrzymania Zawiadomienia o
Współzbyciu, czy podtrzymuje wolę

stosowne do art. 17 Umowy
Inwestycyjnej 2 (i z zastrzeżeniem
wyjątków, określonych w art. 17),
gdzie warunki takiej inwestycji
wymagają
umorzenia
części
inwestycji
na
warunkach
analogicznych do określonych w
pkt. 2.6 - 2.10 Umowy
Inwestycyjnej 2.
Akcjonariusz, po otrzymaniu
Informacji o Zbyciu i zrzeczeniu
się Prawa Pierwszeństwa Nabycia,
ma
prawo
żądania
od
Zobowiązanego
Zbywcy
zapewnienia możliwości zbycia
odpowiedniej części Akcji danego
Akcjonariusza (Współzbywane
Akcje) na warunkach wskazanych
w Informacji o Zbyciu (Prawo
Współzbycia).
Prawo
Współzbycia może być wykonane
w Okresie Wykonania Prawa
przez
złożenie
Zarządowi
Zawiadomienia o Wykonaniu
Prawa.
Zarząd
powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym
Zobowiązanego Zbywcę w formie
pisemnej (pocztą tradycyjną lub
elektroniczną).
Par. 21 stosuje się odpowiednio do
Współzbywanych Akcji.
W przypadku niewykonania Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
w
ustalonym terminie i w ustalonej
formie względem w całości
Zbywanych
Akcji
oraz
Współzbywanych
Akcji,
Zobowiązany
Zbywca
ma
obowiązek, możliwie najszybciej
po otrzymaniu Zawiadomień o
Wykonaniu Prawa, jeszcze przed
zbyciem
Zbywanych
Akcji
Zobowiązanego
Zbywcy,
zawiadomić
każdego
Akcjonariusza, który skorzystał ze
swojego Prawa Współzbycia
(Współzbywca), czy Nabywca
jest gotów nabyć wszystkie
zaoferowane mu Współzbywane
Akcje
(Zawiadomienie
o
Współzbyciu). W przypadku, gdy
Nabywca nie jest gotów nabyć

zbycia odpowiedniej części swoich
Współzbywanych Akcji zgodnie z pkt
5
powyżej
(Potwierdzenie
Współzbycia), czy rezygnuje z
wykonania
Prawa
Przyłączenia.
Zobowiązany
Zbywca
oraz
Współzbywcy, którzy ma dokonali
Potwierdzenia Współzbycia, mają
obowiązek niezwłocznie zawrzeć
umowę
dotyczącą
przeniesienia
proporcjonalnych liczb Zbywanych
Akcji oraz Współzbywanych Akcji.

wszystkich
Współzbywanych
Akcji oraz Zbywanych Akcji
Zobowiązanego
Zbywcy
zaoferowanych
mu
przez
Zobowiązanego
Zbywcę,
Zobowiązany
Zbywca
jest
zobowiązany
do
zbycia
proporcjonalnej
liczby
Zbywanych Akcji Zobowiązanego
Zbywcy oraz Współzbywanych
Akcji, wyliczonych na podstawie
proporcji Udziału w Kapitale
posiadanych przez Akcjonariusza
zgodnie z ust. 5 poniżej.
5.

W przypadku, gdy Nabywca nie
jest gotów nabyć wszystkich
Współzbywanych Akcji, każdy
Współzbywca musi oświadczyć
Zbywcy w terminie 7 Dni
Roboczych
od
otrzymania
Zawiadomienia o Współzbyciu,
czy podtrzymuje wolę zbycia
odpowiedniej
części
swoich
Współzbywanych Akcji zgodnie z
ust. 4 powyżej lub czy rezygnuje z
wykonania Prawa Współzbycia.
Jeżeli Współzbywca zażąda zbycia
odpowiedniej
części
Współzbywanych Akcji lub jeżeli
Nabywca jest gotów nabyć
wszystkie Współzbywane Akcje,
Zobowiązany Zbywca i dani
Współzbywcy mają obowiązek
zawrzeć, możliwie najwcześniej,
umowę dotyczącą przeniesienia
proporcjonalnych
liczb
Zbywanych
Akcji
oraz
Współzbywanych
Akcji
z
Nabywcą, której przedmiotem
będą
Zbywane
Akcje
Zobowiązanego Zbywcy oraz
Współzbywane Akcje, za cenę
nabycia (skorygowaną w celu
uwzględnienia zwiększenia liczby
Akcji nabywanych w wyniku
wykonania Prawa Współzbycia),
na warunkach określonych w
Informacji o Zbyciu, przy czym te
warunki
(w
szczególności
oświadczenia i zapewnienia,
ograniczenie odpowiedzialności i
terminy) muszą być zgodne ze
zwyczajowymi
normami
umownymi oraz Statutem.

§ 22a

1.

Niezależnie
od
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia, przed
wykonaniem Dezinwestycji lub
wykonaniem
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia przez
wszystkich
pozostałych
Akcjonariuszy w związku z
Dezinwestycją, Nowy Inwestor
ma prawo, ale nie obowiązek: (i) w
razie Dezinwestycji polegającej na
Sprzedaży
Większościowego
Pakietu
Akcji
–
nabycia
wszystkich
(bezwzględnie
wszystkich) Zbywanych Akcji
oraz wszystkich Współzbywanych
Akcji na zasadach opisanych w
ust. 2, (ii) w razie Dezinwestycji w
innej formie – nabycia składników
majątku, praw lub innych
udziałów, na takich samych
warunkach,
co
potencjalny
Nabywca w ramach proponowanej
Dezinwestycji (co w każdym
wypadku
stanowi
Prawo
Przyłączenia).

2.

W razie Dezinwestycji polegającej
na Sprzedaży Większościowego
Pakietu Akcji, Prawo Przyłączenia
Nowego Inwestora funkcjonuje
tak jak Prawo Pierwszeństwa
Nabycia stosownie do par. 21, przy
czym:
a)

Prawo Przyłączenia jest
nadrzędne w stosunku do
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
wszystkich
pozostałych Akcjonariuszy.
W przypadku, gdy SVF, janom,
PBE
lub
Nowy
Inwestor
(Przyciągający Akcjonariusz)
zamierza przyjąć ofertę dotyczącą:
(i) zbycia wszystkich Akcji
(bezwzględnie wszystkich Akcji)
w Spółce na rzecz osoby trzeciej
działającej w dobrej wierze, (ii)
zawarcia transakcji zakładającej
b)

§ 23

1.

W przypadku, gdy SVF, Janom lub 1.
PBE (Przyciągający Akcjonariusz)
zamierza przyjąć ofertę dotyczącą: (i)
zbycia wszystkich akcji w Spółce na
rzecz osoby trzeciej działającej w
dobrej
wierze,
(ii)
transakcji
zakładającej zbycie wszystkich akcji w
Spółce (w tym, lecz nie wyłącznie,
wszelkie fuzje i przejęcia) lub (iii)

na
podstawie
Prawa
Przyłączenia Nowy Inwestor
musi
nabyć
wszystkie
Zbywane Akcje i wszystkie
Współzbywane Akcje, jakie
są dostępne do nabycia,

sprzedaży,
udzielenia
prawa
wyłącznego
korzystania
lub
jakiegokolwiek
innego
zbycia
wszystkich lub prawie wszystkich
aktywów Spółki (Transakcja), ma on
prawo
żądać
od
pozostałych
akcjonariuszy sprzedania wszystkich
ich akcji na rzecz potencjalnego
nabywcy, wyrażenia wszelkich zgód
oraz dokonania wszelkich czynności
niezbędnych do przeprowadzenia
Transakcji
na
takich
samych
warunkach jak w ofercie w
następujących przypadkach:
a)

b)

c)

Transakcja
została
zaakceptowana uchwałą Walnego
Zgromadzenia większością 95%
głosów wszystkich akcjonariuszy,
jeśli szacowany łączny przychód z
Transakcji,
obejmujący
jakiekolwiek
wynagrodzenie
rzeczowe po godziwej wartości
rynkowej,
pomniejszony
o
wszelkie koszty powiązane z
Transakcją (włączając w to koszty
doradztwa prawnego i inne)
(Przychód z Transakcji) będzie
niższy
niż
25.000.000
(dwadzieścia pięć milionów)
euro;
Transakcja
została
zaakceptowana uchwałą Walnego
Zgromadzenia
zwykłą
większością głosów wszystkich
akcjonariuszy (w tym Zbywcy),
jeśli Przychód z Transakcji będzie
wyższy
niż
25.000.000
(dwadzieścia pięć milionów)
euro, ale niższy niż 50.000.000
(pięćdziesiąt milionów) euro; albo
Przychód z Transakcji będzie
wyższy
niż
50.000.000
(pięćdziesiąt milionów) euro

(Prawo Przyciągania).
2.

Prawo Przyciągania może być
wykonane przez Przyciągającego
Akcjonariusza w każdym czasie przed
Transakcją
poprzez
złożenie
pisemnego oświadczenia o wykonaniu
Prawa Przyciągania Zarządowi oraz

zbycie lub rozporządzenie w inny
sposób wszystkimi Akcjami w
Spółce na rzecz osoby trzeciej
działającej w dobrej wierze (w tym
w szczególności poprzez fuzję,
połączenie lub podział) lub (iii)
sprzedaży,
długoterminowego
wydzierżawienia (na okres dłuższy
niż 3 lata), udzielenia wyłącznej
licencji lub jakiegokolwiek innego
zbycia wszystkich lub prawie
wszystkich
aktywów
Spółki
(Transakcja), wszyscy pozostali
Akcjonariusze będą zobowiązani
do zbycia wszystkich Akcji,
wyrażenia zgody na Transakcję
oraz
dokonania
wszelkich
czynności
niezbędnych
do
przeprowadzenia Transakcji na
takich samych warunkach, co
określone w lit. a) lub b):
a)

przed wykonaniem w całości
Opcji 1 lub po jej
wygaśnięciu (w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej),
spełniony zostanie jeden z
poniższych warunków:
(i) Transakcja
została
zaakceptowana
przez
Znaczącego
Akcjonariusza i Nowego
Inwestora,
(ii) Transakcja
została
zaakceptowana
przez
właścicieli co najmniej
50% Akcji w posiadaniu
Znaczących
Akcjonariuszy i Nowego
Inwestora (oraz jego
Spółek Powiązanych),
jeżeli
Przychód
z
Transakcji do zapłacenia
wszystkim
Akcjonariuszom z tytułu
Transakcji będzie równy
lub
wyższy
niż
100.000.000 EUR, lecz
niższy niż 150.000.000
EUR,
(iii) Transakcja
zaakceptowana

została
przez

każdemu z akcjonariuszy (Informacja
o Przyciąganiu). Informacja o
Przyciąganiu
będzie
zawierać
następujące informacje:
a)

informacja, że akcjonariusze są
zobowiązani
do
zbycia
wszystkich akcji zgodnie z
niniejszym paragrafem oraz
innymi warunkami Transakcji
(jeśli dotyczy),

b)

imię i nazwisko/nazwę oraz
adres/siedzibę
potencjalnego
nabywcy w Transakcji,

c)

cenę
lub
inny
rodzaj
wynagrodzenia Transakcji,

d)

oświadczenia i zapewnienia
nabywcy oraz akcjonariuszy (jeśli
dotyczy),

e)

proponowaną
datę
przeprowadzenia Transakcji,

f)

warunki zapłaty ceny lub innego
rodzaju
wynagrodzenia
Transakcji.

3.

W przypadku, gdy wymogi określone
w niniejszym paragrafie zostały
należycie spełnione, a akcjonariusze
wykonali
swoje
zobowiązania,
zobowiązani są oni do zrealizowania
Transakcji niezwłocznie.

4.

Do wszelkich akcji zbywanych w
ramach Transakcji § 21 i § 22 stosują
się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że
akcjonariusz korzystający z Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
jest
zobowiązany zaoferować Zbywcy oraz
pozostałym
akcjonariuszom
wynagrodzenie o wartości równej
wynagrodzeniu, które nabywca by im
wypłacił na podstawie niniejszego
paragrafu.

właścicieli co najmniej
10% Akcji w posiadaniu
Znaczących
Akcjonariuszy i Nowego
Inwestora (oraz jego
Spółek Powiązanych),
jeżeli
Przychód
z
Transakcji do zapłacenia
wszystkim
Akcjonariuszom z tytułu
Transakcji będzie równy
lub
wyższy
niż
150.000.000 EUR,
Do celów tego punktu
“Przychód z Transakcji”
oznacza
przychód
z
Transakcji,
obejmujący
jakiekolwiek wynagrodzenie
rzeczowe
po
godziwej
wartości
rynkowej,
pomniejszony o wszelkie
koszty
powiązane
z
Transakcją (włączając w to
koszty doradztwa prawnego i
inne).
b)

Po wykonaniu w całości
Opcji 1 lub po jej
wygaśnięciu (w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej),
Transakcja
została
zaakceptowana
przez
właścicieli co najmniej 20%
Akcji
w
posiadaniu
Znaczących Akcjonariuszy i
Nowego Inwestora (oraz jego
Spółek Powiązanych), jeżeli
Przychód
z
Transakcji
Nowego Inwestora (i jego
Spółek
Powiązanych)
przyniósłby
Nowemu
Inwestorowi (po zsumowaniu
z
jego
Spółkami
Powiązanymi)
IRR
wynoszące co najmniej 20%
w skali rocznej z Inwestycji
(oraz Inwestycji w Opcje 1 i
Inwestycji w Opcje 2 w razie
wykonania Opcji 1 i/lub
Opcji 2).
Do celów tego paragrafu
(„IRR”) oznacza – w
stosunku do Inwestycji (oraz

Inwestycji z Opcji 1 i
Inwestycji z Opcji 2 w razie
wykonania Opcji 1 i/lub
Opcji 2), stopę dyskontową
(naliczaną za każdy dzień i
składaną za rok), która po
zastosowaniu do płatności
Nowego Inwestora w formie
Inwestycji (oraz płatności
Nowego Inwestora i jego
którejkolwiek z jego Spółek
Powiązanych
w
formie
Inwestycji z Opcji 1 i
Inwestycji z Opcji 2 - w razie
wykonania Opcji 1 i/lub
Opcji 2 (z jednej strony) oraz
wszystkich płatności Spółki
lub Nabywcy na rzecz
Inwestora z tytułu Akcji
nabytych przez Nowego
Inwestora (oraz którąkolwiek
z jego Spółek Powiązanych) z
tytułu
Inwestycji
(oraz
wszystkich płatności Spółki
lub Nabywcy z tytułu
Inwestycji z Opcji 1 i
Inwestycji z Opcji 2 w razie
wykonania Opcji 1 i/lub
Opcji 2) (z drugiej strony) do
danego dnia daje wartość
bieżącą netto wynoszącą zero
(jednakże bez uwzględnienia
przepływów
pieniężnych
pomiędzy
Nowym
Inwestorem a jego Spółkami
Powiązanymi, a nadto Spółka
nie będzie traktowana jak
Spółka Powiązana Nowego
Inwestora do celów tego
wyłączenia oraz
na
potrzeby
progów
zatwierdzania według ust. 1 –
w Przedłużonym Okresie
Ochrony Nowy Inwestor
będzie
traktowany
jako
właściciel co najmniej 58.404
akcji.
2.

Kwota Przychodu z Transakcji,
określona w ust. 1, zostanie
zweryfikowana przez wszystkich
Akcjonariuszy w razie:
a)

podwyższenia

kapitału

zakładowego Spółki lub
b)

3.

4.

zmiany warunków alokacji
Przychodu
pomiędzy
Akcjonariuszy
(np.
w
konsekwencji nowych ustaleń
dotyczących
uprzywilejowania
Akcjonariuszy
w
razie
likwidacji).

Prawo przyciągania może być
wykonane przez Przyciągającego
Akcjonariusza w każdym czasie
przed Transakcją poprzez złożenie
pisemnego
oświadczenia
o
wykonaniu prawa przyciągania
Zarządowi oraz każdemu z
Akcjonariuszy (Informacja o
Przyciąganiu). Informacja o
Przyciąganiu będzie zawierać
następujące informacje:
a)

informacja, że akcjonariusze
są zobowiązani do zbycia
wszystkich Akcji (Akcje
Przyciągane) zgodnie z
niniejszym paragrafem oraz
innymi
warunkami
Transakcji (jeśli dotyczy),

b)

imię i nazwisko/nazwę oraz
adres/siedzibę Nabywcy,

c)

proponowaną cenę lub inny
rodzaj wynagrodzenia za
Akcje Przyciągane lub z
tytułu Transakcji (stosownie
do sytuacji),

d)

proponowane oświadczenia i
zapewnienia Przyciągającego
Akcjonariusza
(oraz
pozostałych Akcjonariuszy),

e)

proponowaną datę zbycia
Akcji Przyciąganych lub
przeprowadzenia Transakcji
(stosownie do sytuacji),

f)

proponowane
warunki
zapłaty ceny nabycia.

W przypadku niespełnienia lub
odmowy spełnienia, z dowolnego

powodu, przepisów par. 23,
Przyciągający Akcjonariusz i
pozostali
Akcjonariusze
i
Nabywca
mogą
zrealizować
Transakcję.
5.

Do
Akcji
Przyciągającego
Akcjonariusza i właścicieli Akcji
Przyciąganych przepisy par. 21 i
par. 22 stosują się odpowiednio, z
zastrzeżeniem, że Akcjonariusze
korzystający
z
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
są
zobowiązani
zaoferować
Przyciągającemu
Akcjonariuszowi i właścicielom
Akcji Przyciąganych cenę nabycia
o wartości równej cenie nabycia
(lub podobnemu wynagrodzeniu z
tytułu Transakcji), które Nabywca
by im wypłacił na podstawie par.
23.

6.

Nowy Inwestor (wedle własnego
uznania) lub każdy ze Znaczących
Akcjonariuszy (według własnego
uznania
(każdy
jako
„Akcjonariusz Cedujący PPN”)
noże scedować na Spółkę
Powiązaną (w całości lub części)
przysługujące
mu
Prawo
Pierwszeństwa
Nabycia
i
Rozszerzone
Prawo
Pierwszeństwa Nabycia w zakresie
zbycia
Akcji
lub
Prawa
Przyłączenia (jeżeli go dotyczy) w
razie Dezinwestycji na rzecz
Spółki Powiązanej na poniższych
zasadach:
a)

Akcjonariusz Cedujący PPN
zawiadomi pozostałe Strony o
takiej cesji przed upływem
Okresu Wykonania Prawa
oraz – jeśli nie sceduje na
Spółkę Powiązaną pełnego
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia i Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia lub pełnego Prawa
Przyłączenia (stosownie do
sytuacji)
–
udzieli
szczegółowej informacji o
cedowanej części,

b)

na
potrzeby
Prawa
Pierwszeństwa Nabycia i
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia
Spółka
Powiązana
Akcjonariusza Cedującego
PPN będzie traktowana jako
Akcjonariusz
posiadający
część Udziału w Kapitale
Akcjonariusza Cedującego
PPN (oprócz Udziału w
Kapitale, jakie dana Spółka
Powiązana
faktycznie
posiada),
odpowiadającą
części scedowanego Prawa
Pierwszeństwa Nabycia i
Rozszerzonego
Prawa
Pierwszeństwa a Udział w
Kapitale
Akcjonariusza
Cedującego PPN zostanie
zredukowany i odpowiednio
przeprowadzone
zostaną
wszelkie
wymagane
obliczenia i zawiadomienia,

c)

na
potrzeby
Prawa
Przyłączenia Nowy Inwestor i
każda Spółka Powiązana
Nowego Inwestora, na którą
scedował on część Prawa
Przyłączenia, może wykonać
Prawo Przyłączenia w części
w jakiej zachował Prawo
Przyłączenia (w przypadku
Nowego Inwestora) lub w
części w jakiej Prawo
Przyłączenia
zostało
scedowane (w przypadku
Spółki Powiązanej) lub w
innych
proporcjach
uzgodnionych
pomiędzy
nimi,
pod
warunkiem
wykonania przez nich razem
Prawa
Przyłączenia
w
całości,

d)

jeżeli Akcjonariusz Cedujący
PPN nie scedował w całości
Prawa
Pierwszeństwa
Nabycia i Rozszerzonego
Prawa Pierwszeństwa na
Spółkę
Powiązaną,
Akcjonariusz Cedujący PPN i
każda
z
jego
Spółek
Powiązanych
może

niezależnie
wykonać
przypadającą
im
część
takiego Prawa Pierwszeństwa
Nabycia i Rozszerzonego
Prawa Pierwszeństwa,
Spółka Powiązana, na którą
scedowane zostało Prawo
Pierwszeństwa Nabycia oraz
Rozszerzone
Prawo
Pierwszeństwa Akcjonariusza
Cedującego PPN w całości
lub w części, nie będzie
mogła przyjąć Akcji, do czasu
aż Spółka Powiązana nie
zobowiąże
się
do
przestrzegania
i
wykonywania postanowień i
obowiązków wynikających z
Umowy
Akcjonariuszy
Spółki w drodze zawarcia
Aktu
Przystąpienia
w
rozumieniu wskazanym w
Umowie
Akcjonariuszy,
jeżeli nie jest jeszcze stroną
Umowy Akcjonariuszy.
Amendments to the English version (Zmiany w wersji angielskiej) – Initial Articles
of Association
e)

Article

Current version
§ 12

1.

The Supervisory Board shall consist of 1.
three up to five members.
a)

b)

The members of the Supervisory
Board shall be appointed by the
General Meeting.following shall
apply in respect of the
composition of the Supervisory 2.
Board:
Slovak Venture Fund S.C.A.,
SICAR, company incorporated
under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, entered
into the Luxembourg Trade and
Companies
Register
under
number B185175 (SVF) shall
have the right to nominate and
propose for removal from time to
time two persons as members of
the Supervisory Board and SVF
shall have the right to determine
which of the persons nominated

Proposed changes
The Company shall have a
Supervisory Board composed of
five members, subject to situation
described in para 13a, in the event
of which the Supervisory Board
will compose of six members..
Subject
to
the
mandatory
provisions of law, the Supervisory
Board shall be composed of
members appointed and dismissed
in accordance with pt. 2 and para.
13a as a result of Shareholders
exercising the following personal
rights:
a)

for as long as the New
Investor holds at least a 20%
Shareholding,
the
New
Investor shall have the right to
appoint and dismiss two
members of the Supervisory
Board;

by the SVF 1 shall become the
chairman of the Supervisory
Board (in Polish “Przewodniczący
Rady Nadzorczej”) (Chairman);
and
c)

Shareholder 2 – Janom s.r.o., a
limited
liability
company
incorporated under the laws of
Slovakia, entered into the
Commercial Register of District
Court Trenčín, Section: Sro, insert
No.: 21945/R (Janom) shall have
the right to nominate and propose
for removal from time to time one
person as members of the
Supervisory Board; and

d)

Shareholder 3 – PB Energy s.r.o.,
a limited liability company
incorporated under the laws of
Slovakia, entered into the
Commercial Register of District
Court Bratislava I, Section: Sro,
Insert No.: 62035/B (PBE) and
Shareholder 4 – J&U Consulting,
s.r.o., a limited liability company
incorporated under the laws of
Slovakia, entered into the
Commercial Register of District
Court Bratislava I, Section: Sro,
Insert No.: 59312/B (J&U
Consulting), acting jointly, shall
have the right to nominate and
propose for removal from time to
time one person as members of the
Supervisory Board.

2.

The Supervisory Board shall be
established for five years. The
members of the Supervisory Board
may be re-eleceted for another fiveyear terms.

3.

The tenure of office of members of the
Supervisory Board shall expire on the
date of the General Meeting approving
the annual report, balance sheet and the
profit and loss account for the last
business year. The Supervisory Board
may take on a Supervisory Board
member in place of a member resigning
before the expiration of the tenure of
office, or in case of a Supervisory

b)

for as long as Slovak
Venture
Fund
S.C.A.,
SICAR,
an
investment
company in risk capital
(“société d'investissement en
capital
à
risque”)
incorporated as a “Société en
Commandite par Actions”
under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg,
having its registered office at
18, Boulevard Royal, L-2449,
Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade
and Companies Register
under number B185175
(SVF) holds at least a 10%
Shareholding, SVF shall have
the right to appoint and
dismiss one member of the
Supervisory Board;

c)

for as long as janom a.s., a
joint-stock company duly
registered and existing under
the laws of Slovakia, with its
registered office at Žižkova
22B, 811 02 Bratislava,
Slovakia, ID No.: 44 357 940,
and registered with the
Commercial Register of
District Court Bratislava I,
Section: Sa, Insert No.:
7070/B (janom) holds at least
a 10% Shareholding, janom
shall have the right to appoint
and dismiss one member of
the Supervisory Board who,
subject to para. 13a pt. b) shall
be the chairman of the
Supervisory
Board
(Przewodniczący
Rady
Nadzorczej) (Chairman SB),
but without a casting vote;
and

d)

PB Energy s.r.o., a limited
liability
company
duly
registered and existing under
the laws of Slovakia, with its
registered office at Nám.
Hraničiarov 2449/27, 851 03
Bratislava, Slovakia, ID No.:
45 303 681, and registered

Board member’s death in accordance
with
personal
rights
of
the
Shareholders indicated in pt 3 above.
The number of the Supervisory Board
members taken on may not exceed half
of the membership of the Supervisory
Board. The subsequent General
Meeting shall approve the Supervisory
Board members that have been taken
on, while their tenure of office shall
expire upon the expiration of the term
of office of the Supervisory Board.
4.

Members of the Supervisory Board
may not be the Company’s employees 3.
in the capacity of legal counsel, chief
accountant,
manager
of
an
establishment, or another post directly
subordinated to members of the Board
of Management.

5.

The Supervisory Board may invite any
member of the Board of Directors or
other employees of the Company as
well as other persons to the session of
the Supervisory Board to discuss any
matter
concerning
corporate
governance of the Company or its
subsidiary and to submit to the Board
of Directors any question on the 4.
aforementioned issues.

with the Commercial Register
of District Court Bratislava I,
Section: Sro, Insert No.:
62035/B (PBE) shall have the
right to appoint and dismiss
one
member
of
the
Supervisory Board.
(SVF, janom and PBE are
referred individually as the
Significant Shareholder and
jointly as the Significant
Shareholders).
For the avoidance of doubt: (i)
pursuant to pt. 2, a Shareholder
may dismiss only the members of
the Supervisory Board that have
been
appointed
by
such
Shareholder, and (ii) none of the
Parties having a right to nominate
a member of the Supervisory
Board under pt. 2 may nominate
(and must demand the dismissal
of) a person who is actively
engaged in any activities of a
direct competitor of any of the
Company and the Subsidiaries
(Group Companies).
In the event that any Shareholder
(except for PBE) referred to in pt.
2 a), pt. 2 b) or pt. 2 c) holds less
than a 10 % Shareholding or if
PBE holds less than a 8 %
Shareholding, such Shareholder
shall lose its personal right to
appoint and dismiss a Supervisory
Board
member/members
in
accordance with the terms set out
in pt. 2, provided that:
a)

for as long as the New
Investor holds at least a 10 %
Shareholding but less than a
20 % Shareholding, it shall
have the personal right to
appoint and dismiss one
member of the Supervisory
Board; and

b)

despite its Shareholding being
less than a 8 % Shareholding,
PBE shall retain its personal
right to appoint and dismiss

one
member
of
the
Supervisory Board for so long
as Peter Badik is a member of
the Board of Directors and a
full-time director, employee
or executive of the Group
Companies.
5.

The Supervisory Board shall be
established for five years. The
members of the Supervisory Board
may be re-eleceted for another
five-year terms.

6.

At any time a Significant
Shareholder may, for as long as the
Significant Shareholder holds at
least a 10% Shareholding appoint
and delegate a non-voting observer
to the Supervisory Board meetings
and the New Investor may appoint
and delegate up to two non-voting
observers to the Supervisory
Board meetings. Subject to giving
appropriate
confidentiality
undertakings (on terms to be
agreed by the applicable parties,
acting reasonably), each observer
shall be entitled:

7.

a)

to attend the sessions of the
Supervisory Board without
taking part in voting of the
Supervisory Board, including
the right to be invited to each
session of the Supervisory
Board in the same manner and
time applicable to the
members of the Supervisory
Board; and

b)

receive all materials and
information submitted to the
members of the Supervisory
Board by the Board of
Directors or other Group
Companies' corporate bodies
or employees.

For the avoidance of doubt, none
of the Shareholders having a right
to nominate an observer in respect
of the Supervisory Board under pt.
5 may nominate (and must demand
the dismissal of) a person who is

actively engaged in any activities
of a direct competitor of any of the
Group Companies.

§ 13

1.

2.

3.

8.

If either the New Investor or SVF,
or janom, or PBE does not appoint
its member of the Supervisory
Board in accordance with pt. 2
above such that there are less than
the statutory minimum number of
members, and this situation has not
been remedied for 21 days from
the occurrence of vacancy, then
the General Meeting may appoint
a number of members of the
Supervisory Board as necessary to
ensure there is the statutory
minimum number of members and
may dismiss such members,
provided that, if a Shareholder
exercises its right to appoint a
member of the Supervisory Board
such that the statutory minimum is
exceeded, the General Meeting
shall dismiss a corresponding
number of members appointed by
the General Meeting.

9.

For the purposes of pt. 2 and pt. 4,
during the Extended Protection
Period, the New Investor shall be
treated as holding at least a 20%
Shareholding.
Subject to pt. 2, the Supervisory
Board shall be convened and held
in accordance with applicable law.

Resolutions of the Supervisory Board 1.
may be adopted if all members have
been invited. The receipt of a registered
letter, e-mail or any other information
in the form acknowledged by the 2.
addressee to the address for delivery, at
least 5 (five) days before the date of the
meeting, shall be deemed an effective
invitation to the meeting. The
Supervisory Board members shall be
obliged to advise the Company on their
address for delivery.
The Chairman of the Supervisory
Board shall convene meetings of the
Supervisory Board on own initiative or
upon the request of a member of the
Supervisory Board or the Board of
Management.
3.
The Supervisory Board shall adopt
resolutions by a simple majority of

In addition to the competences
conferred upon the Supervisory
Board by mandatory provisions of
law, the Supervisory Board shall
be entitled to decide on and/or
approve the reserved matters listed
in para. 14. Decisions adopted in
respect of the matters reserved to
Supervisory Board shall always be
adopted in the form of a resolution
or in writing voting without the
need to convene a Supervisory
Board meeting.
A member of the Supervisory
Board shall be given the
opportunity to attend any meeting
of the Supervisory Board either in

votes cast, in the presence of at least
three members of the Supervisory
Board. Should there be an even
number of votes cast, the vote of the
Chairman of the Supervisory Board
shall be the casting vote.
4.

The Supervisory Board may also adopt
resolutions using written procedures or
means of direct distant communication.
Member of the Supervisory Board may
cast his or her vote in writing through
another member of the Supervisory
Board. A resolution is valid when all
the Supervisory Board members have
been notified about the contents of the
proposal.

5.

The detailed procedure of activity may
be set forth in the regulations of the
Supervisory Board approved by the
General Meeting.
4.

person or through electronic
means of communication (e.g.
video call, phone call, etc.).
Subject to para. 13a, a quorum for
any meeting of the Supervisory
Board shall be three members
(unless, for any reason, there are
less than three members, in which
case a quorum shall be all the
members of the Supervisory
Board). Subject to pt. 4,
resolutions by the Supervisory
Board shall be taken by a vote in
favour by a majority of all the
Supervisory Board members
(including the members who are
not attending the relevant
Supervisory Board meeting). In
case of a tied vote, the Chairman
SB shall not have a casting vote.
Subject to para. 13a, resolutions of
the Supervisory Board on matters
listed in para. 14 pt. a) ("Election
and recall of the members of the
Board of Directors"), Error!
Reference source not found.
("Approval of capital expenditures
in excess of EUR 2.000.000"),
para. 14 pt. f) ("Approval of a
share
option
plan
and
remuneration policy"), para 14 pt.
g) ("Use of authorised capital"),
para. 14 pt. h) ("Approval of the
Business Plan"), para. 14 pt. i)
("Approval of the Budget"), para.
14 pt. j) ("Approval of measures
exceeding the usual course of a
Group Business"), para. 14 pt. m)
("Approval of acquisition or
disposal of a Subsidiary or
enterprise"), para. 14 pt. n)
("Approval of disposal of assets
with a value in excess of EUR
500.000"), para. 14 pt. o)
("Approval of use of Investment,
Option Investment 1 and Option
Investment 2 to repay the loans or
purchase the warrants"), para. 14
pt. p) ("Approval of material
change in the nature of the
Business"), para. 14 pt. r)
("Approval
regarding
debt
instruments") para. 14 pt. s)(v)
("Approval
of
material

§ 13a

contracts"), para. 14 pt. v)
("Adoption of signing policy"),
para. 14 pt. w) ("Exercise of
shareholder's rights in the
Subsidiaries") and para. 14 pt. y)
("Consent to actions carried out by
the Subsidiaries") shall require
consent by a qualified majority of
at least 4/5 of all the Supervisory
Board members (including the
members who are not attending the
relevant
Supervisory
Board
meeting). For the avoidance of any
doubt, the description of the
paragraphs provided in brackets is
for reference only and shall not
limit the full scope of the relevant
paragraphs as provided for in para.
14.
Since and for as long as the New
Investor holds more than a 50 %
Shareholding:
a)

subject to the mandatory
provisions of law, the
Supervisory Board shall be
composed
of
members
appointed and dismissed in
accordance with para. 12 pt. 2
and this para 13a as a result of
Shareholders exercising their
personal rights;

b)

the New Investor shall have
the personal right to appoint
and dismiss three members of
the Supervisory Board, one of
whom shall be the Chairman
SB. The remaining members
of the Supervisory Board
shall be appointed and
dismissed in accordance with
para. 12 pt. 2 b), para. 12 pt. 2
c), para. 12 pt. 2 d) and para.
12 pt. 4.

c)

a quorum for any meeting of
the Supervisory Board shall
be at least four members
(unless, for any reason, there
are less than four members, in
which case a quorum shall be
all the members of the
Supervisory Board);

d)

subject to para. 13 pt. 4
resolutions
by
the
Supervisory Board shall be
taken by a vote in favour by a
majority
of
all
the
Supervisory Board members
(including the members who
are not attending the relevant
Supervisory Board meeting)
and, in the case of a tied vote,
the Chairman SB shall have a
casting vote; and

e)

§ 15

1.

The Company’s Board of Management 1.
shall consists of one to three members
appointed by the Supervisory Board.

2.

The Board of Directors shall be
established for five years. The Board of 2.
Directors may be re-elected for further
five-year terms.

3.

4.

PBE shall have the right to nominate
and propose for removal one member
of the Board of Directors (Nominee of
PBE) who shall become the chairman
of the Board of Directors (in Polish
“Prezes Zarządu”) (Chairman BoD)
and the Supervisory Board shall be
obliged to elect such nominee to
become the Chairman BoD, unless
election of such nominee may
substantially harm the interest of the
Company and/or the interests of the
Shareholders in the Company. In that
case the Supervisory Board shall
immediately, but not later than within
3 days, request PBE to propose other
nominee to become the Chairman
BoD.
Chairman BoD or Nominee of PBE
may be removed from the office, if (i)
an event occurs that is considered

resolutions of the Supervisory
Board on matters listed in
para. 13 pt. 4 shall be taken by
a qualified majority of at least
2/3 of all the Supervisory
Board members (including
the members who are not
attending
the
relevant
Supervisory Board session).
The Board of Directors shall be the
day-to-day management body of
the Company, composed from two
to three members.
Subject
to
the
mandatory
provisions of law and subject to pt.
4 and pt. 6, the Board of Directors
shall be composed of members
appointed and dismissed in
accordance with this pt. 2 as a
result of a Shareholder or a group
of Shareholders (as applicable)
exercising the following personal
rights:
a)

PBE shall have the right to
appoint and dismiss one
member of the Board of
Directors;

b)

the Significant Shareholders,
except for PBE, (acting
jointly) shall have the right to
appoint and dismiss one
member of the Board of
Directors; and
(the persons nominated
pursuant to pt. 2 a) and 2 b)
above being jointly referred

under his Management Agreement or
applicable law a material breach of the
Director’s obligations, or (ii) the
Chairman BoD or Nominee of PBE
dies or is permanently unable to work
within the meaning of social security
laws for a period lasting more than 6
months, or (iii) the Chairman BoD or
Nominee of PBE becomes legally
incapacitated to perform legal acts or to
perform the position of the Chairman
BoD.
5.

6.

Meetings of the Board of Directors
shall be held at such times and places
as the Board of Directors may 3.
determine and in person or through
electronic means of communication
(video call, phone). Each member of
the Board of Directors shall be entitled
to call a meeting of the Board of
Directors by notifying the other
members of the Board of Directors
orally or in writing. If the agenda of the
meeting of the Board of Directors
exceeds the ordinary affairs of the
Company, each member of the Board
of Directors must be invited by a
written invitation notice send off by
post or e-mail at least 3 Business Days
in advance.
The Board of Directors shall adopt 4.
decisions by a simple majority of its
members, except for decisions on
matters exceeding the ordinary affairs
of the Company that shall always be
adopted with a consent of the Chairman
BoD. For the purpose of this Articles
“matters exceeding the ordinary affairs
of the Company” means (i) any matter
or business affair that is not anticipated
in the Business Plan or costs of which
are not included in the Company’s
Budget and (ii) any matter that require
prior consent of the General Meeting
under §11 or of the Supervisory Board
under §14.

to as Board of Directors
Members A and each
individually a Board of
Directors Member A)
c)

the New Investor shall have
the right to appoint and
dismiss one member of the
Board of Directors.
(the person nominated
pursuant to pt. 2 c) above
being referred to as a Board
of Directors Member B).

For the avoidance of doubt: (i)
pursuant to pt. 2, a Shareholder or
group of Shareholders may
dismiss only the member of the
Board of Directors that has been
appointed by such Shareholder or
group of Shareholders (as
applicable), and (ii) none of the
Parties having a right to nominate
a member of the Board of
Directors under pt. 2 may
nominate (and must demand the
dismissal of) a person who is
actively engaged in any activities
of a direct competitor of any of the
Group Companies.
If either the PBE or the Significant
Shareholders, or the New Investor
does not appoint its member of the
Board of Directors in accordance
with pt. 2 above and as a result of
this inaction of an entitled
Shareholder the number of Board
of Directors is less than two, and
this situation has not been
remedied for 7 days from the
occurrence of vacancy, the
Supervisory Board may appoint
such number of members of the
Board of Directors as necessary to
ensure there are two members and
may dismiss such members,
provided that, if a Shareholder
exercises its personal right to
appoint a member of the Board of
Directors such that there are more
than
two
members,
the
Supervisory Board shall dismiss a
corresponding number of members

appointed by the Supervisory
Board.
5.

The chairman of the Board of
Directors
(Prezes
Zarządu)
(Chairman BoD) shall be Peter
Badik while and for so long as the
Peter Badik is a member of the
Board of Directors and, at all other
times, the member of the Board of
Directors who is the Chairman
BoD shall be determined by the
Supervisory Board.

6.

The nomination right under pt. 2
shall last for so long as the relevant
Shareholder (and, in the case of the
Significant Shareholders, the
group of Significant Shareholders
jointly) holds at least a 10 %
Shareholding. If PBE loses its
right to nominate one member of
the Board of Directors pursuant to
the previous sentence, it shall
become entitled to nominate a
member of the Board of Directors
as a part of the group of Significant
Shareholders under pt. 2 b),
provided that such group of
Significant Shareholders shall still
nominate only one member of the
Board of Directors.

7.

At any time the New Investor may
appoint and delegate a non-voting
observer to the Board of Directors
meetings. Subject to giving
appropriate
confidentiality
undertakings (on terms to be
agreed by the applicable parties,
acting reasonably), each observer
shall be entitled:
a)

to attend the meetings of the
Board of Directors without
taking part in voting of the
Board of Directors, including
the right to be invited to each
meeting of the Board of
Directors in the manner and
time applicable to the
members of the Board of
Directors; and

b)

receive all materials and

information submitted to the
members of the Board of
Directors.

§ 19b

8.

For the avoidance of doubt, the
New Investor is not allowed to
nominate as an observer under pt.
7 (and must demand the dismissal
of) a person who is actively
engaged in any activities of a
direct competitor of any of the
Group Companies.

9.

The Board of Directors shall be
established for five years. The
Board of Directors may be reelected for further five-year terms.

10. For the purposes of pt. 6, during
the Extended Protection Period,
the New Investor shall be treated
as holding at least a 10 %
Shareholding.
1. All Shareholders and the Company
undertake on a best effort basis to
commence, upon instruction of
Shareholders holding together
more than a 50 % Shareholding, a
sale process in respect of which
each of the Shareholders will have
an opportunity to sell its Shares at
the fair market value or initial
public offering by the Company by
31 December 2029.
2.

All Shareholders undertake not to
prevent:
a)

SVF from selling its Shares
(including, in particular,
before the commencement of
the winding up of the fund i.e.
before the end of year 2026);
or

b)

the New Investor (or any of its
Affiliates) from selling its
Shares
(including,
in
particular,
before
the
commencement
of
the
winding up of Helios 5 EV
Investments,
Limited
Partnership,
a
limited
partnership registered in

Israel under the number
540310067,
with
its
registered address at Precede
Building, Hakfar Hayarok,
47800,
Israel
and/or
intermediary
investment
vehicles, i.e. before the end of
2030),
provided that such sale by
SVF and/or the New Investor
(or its Affiliate) is otherwise
in accordance with the terms
of
this
Articles
of
Association.
§ 19c

The following transfers shall be
exempted from the requirement to
obtain Supervisory Board's consent
under para. 19, from the lock-up
restriction under para. 19a, from the
Right of First Refusal under para. 21,
and from the Co-Sale Right under
para. 22:
a)

a transfer of Shares by a
Shareholder to an Affiliate;

b)

a transfer of Shares by SVF to
its fund group;

c)

a transfer of Shares by any of
Shareholders other than SVF,
janom, PBE or New Investor
to the SPV, provided that such
transfer occurs within 12
months after 8 February
2022;

d)

a
transfer
of
Shares
representing no more than a 4
% Shareholding (whether
under one or several related or
similar transactions) by a
Shareholder
to
another
Shareholder;

e)

a transfer of Shares under the
Share Option Plan;

f)

a transfer of Shares by a
Shareholder to the Company
free of charge; and

g)

§ 20

a transfer of Shares under the
Put Option as defined in the
Shareholders’ Agreement.

(a transfer listed in pts. a) through g)
above referred to as an Exempt
Transfer and jointly as the Exempt
Transfers).
The Shareholder (Seller) who intends to
1. The Shareholder (Seller) who
directly or indirectly sell and transfer its
intends to directly or indirectly sell
Shares (or any part therein) (Seller's
and transfer its Shares (or any part
Shares) to an acquirer shall immediately
thereof) (Seller's Shares) to an
notify the Board of Directors, the
Acquirer shall as soon as
Supervisory Board and all the remaining
reasonably practicable notify the
Shareholders in writing (by post or e-mail)
Board of Directors and all the
(Sale Notice) stating:
remaining Shareholders in writing
(by post or e-mail) (Sale Notice)
a) name/business name and registered
stating:
seat/address of the Seller,
b) name/business name and registered
seat/address of the potential
acquirer,
c) purchase price or other kind of
consideration for the Seller's
Shares,
d) percentage and nominal value of the
Seller's Shares to be sold and
transferred,
e) if applicable, representation and
warranties to be granted by the
Seller; and
f) terms and conditions for payment of
the purchase price.

2.

a)

the name/business name and
registered seat/address of the
Seller;

b)

the name/business name and
registered seat/address of the
potential Acquirer;

c)

the proposed purchase price
or other kind of consideration
for the Seller's Shares;

d)

the nominal value of the
Seller's Shares to be sold and
transferred;

e)

if applicable, representation
and warranties proposed to be
granted by the Seller; and

f)

the proposed terms and
conditions for payment of the
purchase price; and

g)

that notice to exercise the
Right of First Refusal, the
Matching Right or the CoSale Right may be given
within 14 Business Days from
delivery of the Sale Notice
(Sale Exercise Period).

The Board of Directors shall carry
out and/or shall procure being
carried out all acts and actions that

§ 21

1.

Subject to regulatory and/or anti-trust 1.
clearance (if applicable), each
Shareholder shall have a pro-rata right,
based
on
their
proportional
contribution into the Company’s
registered capital, to participate on
identical terms with those in the Sale
Notice in transfers of any Shares, and a
right of first refusal (Right of First
Refusal) on such transfers, except that
the Right of First Refusal shall not
apply to any Permitted Transfer.

2.

Right of First Refusal must be
exercised fully (i.e. the Shareholder is
not entitled to purchase only part of
Seller’s Shares offered to him/her/it in
accordance with this Article).

3.

Right of First Refusal must be
exercised within 14 days (Exercise 2.
Period) upon receipt of the Sale Notice
and by way of written declaration (by
post or e-mail) addressed to the Board
of Directors.

4.

Upon expiry of the Exercise Period, the
Board of Directors shall immediately
notify the Seller and the Shareholders
of the result of the exercise of the Right
of First Refusal, as well as the (current)
allocation of Seller’s Shares between
the Shareholders willing to acquire the
Seller’s shares in writing (by post or e3.
mail).

5.

In the event and to the extent that
Shareholders should not
have
exercised their respective Right of First
Refusal within the Exercise Period, the
Shareholders having exercised their
Right of First Refusal shall be entitled
to purchase and acquire the remaining
Seller’s Shares on which the Right of
First Refusal has not been exercised,
pro-rata in relation to their respective
ownership percentage in the registered
capital of the Company among each
other (without consideration of the
Shares held by the Shareholders not

are required to complete the
transfer of the Seller's Shares
under the terms set out in this
Articles of Association.
Prior to initial public offering by
the Company and the listing of the
Company on a stock exchange,
and subject to regulatory and/or
anti-trust clearance (if applicable),
all Shareholders shall have a prorata right, but not an obligation,
based
on
their
respective
Shareholding, to acquire the
Seller’s Shares on identical terms
as those proposed for the sale
between the Seller and the
Acquirer as specified in the Sale
Notice, and shall have a right of
first refusal on such transfer under
the terms set out in this para. 21
(Right of First Refusal), except
that the Right of First Refusal shall
not apply to any Exempt Transfer.
Each Shareholder may only
exercise its respective Right of
First Refusal fully (i.e. the
Shareholder must exercise the
Right of First Refusal respect of all
the Seller's Shares that are
available to the Shareholder under
the Right of First Refusal) or its
Co-Sale Right within the Sale
Exercise Period by way of written
declaration (by post or e-mail)
addressed to the Board of
Directors (Exercise Notice).
Upon expiry of the Sale Exercise
Period, the Board of Directors
shall immediately notify the Seller
and the Shareholders of the result
of the exercise of the Right of First
Refusal and the Co-Sale Right , as
well as the (current) allocation of
the Seller’s Shares between the
Shareholders willing to acquire the
Seller’s Shares in writing (by post
or e-mail) (Result Notice). The
Shareholders shall instruct the
Board of Directors to effect the
relevant notifications set out

having exercised their respective Right
of First Refusal). This Right of First
Refusal may only be exercised in full 4.
(i.e. the Shareholder is not entitled to
purchase only part of Seller’s Shares
offered to him/her/it in accordance
with this Article) and within 7 days
following the receipt of the Exercise
Notice by the Shareholders in writing
(by post or e-mail) addressed to the
Board of Directors. Pt. 4 above shall
apply accordingly.
6.

7.

In the event that all requirements under
this paragraph should have been
exercised in due time and form, and the
Shareholders exercised their Right of
First Refusal with regard to all the
Seller’s Shares, the Seller and those
Shareholders willing to acquire the
Seller’s Shares shall be obliged to
immediately enter into a transfer
agreement on the Seller’s Shares
according to the allocation stated in the
Exercise Notices and for the purchase
price and subject to the terms and
conditions set forth in the Sale Notice.
In the event that all requirements under
this paragraph should have been
exercised in due time and form and to
the extent that the Rights of First
Refusal should not have been exercised
in due time and form or not fully, the
Seller shall be entitled to sell and
transfer all Seller’s Shares and, in the
event of a Co-Sale Right being
exercised pursuant to para. 22, all CoSeller’s Shares in accordance with
para. 22 to the Acquirer within 60 days
upon expiry of the Exercise Periods
and subject to the terms and conditions
stated in the Sale Notice.

above.
In accordance with the Result
Notice, the Shareholders having
exercised duly their Right of First
Refusal may purchase and acquire:
a)

all the remaining Seller’s
Shares on which the Right of
First Refusal has not been
exercised; and

b)

all the Co-Seller's Shares in
respect
of
which
the
Shareholders
have
duly
exercised their Co-Sale Right,
all in proportion agreed
among them, and if not
agreed,
in
a
pro-rata
proportion based on their
respective
Shareholdings
(without consideration of the
Shares
held
by
the
Shareholders not having
exercised their respective
Right of First Refusal)
(Extended Right of First
Refusal). The Extended
Right of First Refusal may
only be exercised in full (i.e.
the Shareholders participating
in the Extended Right of First
Refusal must exercise the
Extended Right of First
Refusal in respect of all the
Seller's Shares and CoSeller’s Shares that are
available to it under the
Extended Right of First
Refusal) within 7 Business
Days following the receipt of
the Result Notice by the
Shareholders (Extended Sale
Exercise Period) in writing
(by post or e-mail) addressed
to the Board of Directors, and
each Shareholder must state
in such notice whether it is
prepared to purchase all the
remaining Seller's Shares and
Co-Seller's Shares in respect
of which the Extended Right
of First Refusal is not

exercised in accordance with
this para. 21.
5.

Upon expiry of the Extended Sale
Exercise Period, the Board of
Directors shall immediately notify
the Seller, Co-Sellers and all the
remaining Shareholders of the
result of the exercise of the
Extended Right of First Refusal
(which shall constitute a Results
Notice for the purpose of the next
sentence). A Shareholder which
does not exercise its Extended
Right of First Refusal in full (i.e. in
respect of all shares available to it
under this paragraph shall be
deprived of the right to purchase
any of the Seller's Shares or CoSeller's Shares and pt. 4 shall apply
repeatedly among the remaining
Shareholders who exercised the
Extended Right of First Refusal in
respect of all the Seller's Shares
and Co-Seller’s Shares that are
available to them until (i) the
Extended Right of First Refusal is
duly exercised by Shareholders in
respect of all the Seller's Shares
and Co-Seller's Shares or (ii) no
Shareholder is willing to purchase
all the Seller's Shares or CoSeller's Shares in respect of which
the Right of First refusal and the
Extended Right of First Refusal
have not already been exercised.

6.

In the event that the Right of First
Refusal and Extended Right of
First Refusal pursuant to pt. 1
through pt. 5 should have been
duly exercised in due time and
form and in respect of all the
Seller's Shares and Co-Seller's
Shares, the Seller, Co-Sellers and
those Shareholders willing to
acquire the Seller’s Shares and CoSellers' Shares shall be obliged to
as soon as reasonably practicable
enter into a transfer agreement in
respect of the Seller’s Shares and
Co-Sellers' Shares according to the
allocation stated in the Result

Notices and for the purchase price
and subject to the terms and
conditions set forth in the Sale
Notice, as far as these terms and
conditions
(in
particular,
representations and warranties,
limitation of liability and time)
comply with common contractual
standards and this Articles of
Association.
7.

If and to the extent that the
purchase, sale and transfer of any
of the Shares under the transfer
agreement referred to in pt. 6
requires any approval of a
governmental entity, the transfer
agreement shall provide that the
purchase, sale and transfer is
subject to a condition that such
approval has been given (or the
time for the relevant governmental
entity to object has lapsed without
an objection). The party in respect
of which such approval is required
shall use all reasonable endeavours
to seek and obtain such approval,
and the other parties to such
agreement shall provide all
reasonable
cooperation
and
assistance to such party in seeking
such approval including, without
limitation, providing in a timely
manner any necessary information
for a filing with, or in respect of
requests for further information
from, a governmental entity.

8.

In the event and to the extent that
the Right of First Refusal and the
Extended Right of First Refusal
pursuant to pt. 1 through pt. 4
should not have been exercised in
due time and form or not fully, the
Seller shall be entitled to sell and
transfer all the Seller’s Shares and,
in the event of a Co-Sale Right
being exercised pursuant to para.
22, all the Co-Seller’s Shares in
accordance with para. 22 to the
Acquirer within 60 days upon
expiry of the later of the Sale
Exercise Period or the Extended

Sale Exercise Period and subject to
the terms and conditions stated in
the Sale Notice.
§ 22

1.

Subject to the Right of First Refusal set 1.
out in para. 21 and subject to regulatory
and/or
anti-trust
clearance
(if
applicable), all Shareholders will have
co-sale rights such that if:
a)

until
31
December
2020
(including), any Shareholder

b)

from 1 January 2021,
Shareholder except SVF

any

(Shareholder listed in paragraph a)
or b) above (as applicable) being
referred to as the “Obliged Seller”)
has an opportunity to sell its Shares
(or any part thereto), the other
Shareholders must be given the
opportunity to sell a pro-rata
proportion of their Shares in the
share capital of the Company being
sold by the Obliged Seller on the
same terms and at the same price
(Tag Along Right). For the
avoidance of any doubt, pursuant to
the previous sentence SVF shall
cease to be obliged to offer other
Shareholders the opportunity to sell
a pro-rata proportion of their Shares
in respect of any transfer of Shares
by SVF effected from 1 January
2021, but SVF shall still remain
entitled to participate on the sale of
Shares by any Obliged Party under
the terms set out in this paragraph.
2.

The Co-Sale Right shall not apply to
any Permitted Transfer and to any
transfer of Share between existing
Shareholders.

3.

The Tag Along Right may be exercised
by any Shareholder within 14 days,
upon receipt of the Sale Notice and by
waiving his/her respective Right of
First Refusal and exercising the Tag
Along Right by demanding that the
Obliged Seller shall (procure to) sell all
or part of the Shares held by the
Shareholder (Co-Sellers’ Shares)

Prior to an initial public offering
by the Company and the listing of
the Company on a stock exchange,
and subject to the Right of First
Refusal, and subject to regulatory
and/or anti-trust clearance (if
applicable), all Shareholders will
have co-sale rights such that if any
Shareholder holding at least a 10%
Shareholding (except, on or after 1
January 2024, for SVF) has an
opportunity to sell at least 50% of
its Shares (Obliged Seller), the
other Shareholders must be given
the opportunity to sell a pro rata
proportion of their Shares being
sold by the Obliged Seller on the
same terms and at the same price
as provided for in the Sale Notice.
For the avoidance of any doubt,
SVF shall be entitled to participate
on the sale of Shares by any
Obliged Seller under the terms set
out in this para. 22. The Co-Sale
Right shall not apply to any
Exempt Transfer or to any transfer
of Shares between existing
Shareholders. The exemption in
respect of a sale of Shares by SVF
after 1 January 2024 shall not
apply to Shares acquired by SVF
or its Affiliates in respect of the
additional investment in Shares by
SVF or its Affiliates at any time up
until 31 March 2022 up to the
amount of EUR 4.000.000 pari
passu with the Investment by the
New Investor under Investment
Agreement 2 as to the key
financial parameters i.e. at the pre
money valuation under which the
New Investor provided its
Investment under Investment
Agreement 2 and subject to a
liquidation
preference
as
contemplated under Article 16 of
the Investment Agreement 2 and
subject to anti-dilution protection
as contemplated under Article 17

subject to the terms and conditions
stated in the Sale Notice. The notice
shall be made in writing and sent (by
post or e-mail)to the Board of
Directors. The Board of Directors shall
notify the Obliged Seller thereof in
writing (by post or e-mail)
immediately. Regarding the CoSellers’ Shares para. 21 shall apply
accordingly.

of the Investment Agreement 2
(subject to the exceptions
contemplated in Article 17) and
provided that the terms of such
investment require redemption of
part of the investment on terms
corresponding in substance to
Clauses 2.6 to 2.10 of Investment
Agreement 2.
2.

4.

In the event and to the extent that
Rights of First Refusal have not been
exercised in accordance with para. 21
and for all Obliged Seller’s Shares and
Co-Sellers’ Shares, the Obliged Seller
is obliged immediately, upon receipt of
the relevant Exercise Notices and prior
to the sale and transfer of the Obliged
Seller’s Shares, to inform each
Shareholders who exercised its Tag
Along right (Co-Seller) whether the
Acquirer is prepared to acquire all CoSellers’ Shares (Co-Sale Notice).

5.

If the potential acquirer is not prepared
to purchase and acquire all Co-Sellers’
Shares, as well as all Obliged Seller’s
Shares offered to him by the Obliged
Seller, the Obliged Seller shall be
obliged to sell and transfer such 3.
portions of the offered Obliged Seller’s
Shares as well as procure selling of the
Co-Sellers’ Shares pro-rata in relation 4.
to
their
respective
percentage
ownership in the registered share
capital of the Company among each
other pursuant to pt 6 below.

6.

In case the Acquirer is not prepared to
purchase and acquire all Co-Sellers’
Shares, the respective Co-Seller shall
declare towards the Seller within 7
days upon receipt of the Co-Sale
Notice whether the respective CoSeller wishes to sell and transfer the
respective portion of his/her CoSellers’ Shares pursuant to pt 5 above
or to waive his/her Co-Sale Right (CoSale Confirmation). The Seller and
the respective Co-Sellers who made
Co-Sale Confirmation are obliged to
immediately enter into a transfer
agreement involving transfer or

Any Shareholder, upon receipt of
the Sale Notice and by waiving
his/her respective Right of First
Refusal shall be entitled to demand
that the Obliged Seller shall
(procure to) sell all or part of the
Shares held by the Shareholder
(Co-Sellers’ Shares) subject to
the terms and conditions stated in
the Sale Notice (Co-Sale Right).
The Co-Sale Right shall be
exercised within the Sale Exercise
Period by submitting the Exercise
Notice to the Board of Directors.
The Board of Directors shall notify
the Obliged Seller thereof in
writing (by post or e-mail)
immediately.
Regarding the Co-Sellers’ Shares
para. 21 shall apply accordingly.
In the event and to the extent that
Rights of First Refusal have not
been exercised in due time and
form and for all Obliged Seller’s
Shares and Co-Sellers’ Shares, the
Obliged Seller is obliged as soon
as reasonably practicable, upon
receipt of the relevant Exercise
Notices and prior to the sale and
transfer of the Obliged Seller’s
Shares, to inform each Shareholder
who exercised its Co-Sale Right
(Co-Seller) whether the Acquirer
is prepared to acquire all CoSellers’ Shares (Co-Sale Notice).
If the Acquirer is not prepared to
purchase and acquire all CoSellers’ Shares, as well as all the
Obliged Seller’s Shares offered to
him by the Obliged Seller, the
Obliged Seller shall be obliged to

respective numbers of Obliged Seller’
Shares and Co-Seller’s Shares.

sell and transfer such portions of
the offered Obliged Seller’s Shares
as well as the Co-Sellers’ Shares
pro-rata in relation to their
respective Shareholding among
each other pursuant to pt. 5 below.
5.

§ 22a

1.

In case the Acquirer is not
prepared to purchase and acquire
all the Co-Sellers’ Shares, the
respective Co-Seller shall declare
towards the Seller within 7
Business Days upon receipt of the
Co-Sale Notice whether the
respective Co-Seller wishes to sell
and transfer the respective portion
of its Co-Sellers’ Shares pursuant
to pt. 4 above or to waive its CoSale Right. In case the respective
Co-Seller demands the sale and
transfer of the respective part of
his/her Co-Sellers’ Shares, or if the
Acquirer is prepared to purchase
and acquire all the Co-Sellers’
Shares, the Obliged Seller and the
relevant Co-Sellers are obliged to
as soon as reasonably practicable
enter into a transfer agreement
with the Acquirer in respect of the
Obliged Seller’s Shares and the
relevant Co-Sellers' Shares in that
regard and for the purchase price
(adjusted to reflect any increase in
the number of Shares to be
acquired as a result of the exercise
of the Co-Sale Right) and subject
to the terms and conditions set
forth in the Sale Notice, as far as
these terms and conditions (in
particular, representations and
warranties, limitation of liability
and time) comply with common
contractual standards and this
Articles of Association.
Notwithstanding the Right of First
Refusal,
prior
to
the
implementation of an Exit Event or
the exercise of the Right of First
Refusal by all other Shareholders
in respect such Exit Event, the
New Investor shall have the right,
but not an obligation, to: (i) in
respect of an Exit Event being a

Majority Sale, acquire all (and
only all) the Seller's Shares and all
the Co-Seller's Shares as provided
in pt. 2; and (ii) in respect of any
other Exit Event, acquire the
assets, rights or other interests on
the same terms and conditions as
the potential Acquirer under such
proposed Exit Event (each being a
Matching Right).
2.

§ 23

1.

In the event that SVF, Janom or PBE 1.
(Dragging Shareholder) wishes to
accept an offer to (i) sell all Shares in
the Company (and only all Shares) to a
bona fide buyer (third party) or (ii)
enter into transaction that involves
transfer or other disposition of all
Shares in the Company (including but
without limitation to any merger or
acquisition) or
(iii) sell, grant
exclusive licence to or otherwise
dispose of substantially all of the assets
of the Company (Transaction), it is
entitled to demand from all other
Shareholders to sell and transfer their
Shares or to consent to the Transaction
and carry out other act and/or actions
required to complete such Transaction
on the same terms and conditions upon
fulfilment of one of the following:
a) the Transaction is approved by
95% of votes of all the
Shareholders (not excluding the
votes of the Shareholder who
wishes to accept such offer), if the
proceeds from the Transaction,

In respect of an Exit Event being a
Majority Sale, the Matching Right
of the New Investor shall apply as
a Right of First Refusal under para.
21, provided that:
a)

under the Matching Right, the
New Investor must purchase
all the Seller's Shares and all
the
Co-Sellers'
Shares
available to purchase; and

b)

the Matching Right shall have
a priority over the Right of
First Refusal of the other
Shareholders.

In the event that any of SVF,
janom, PBE or the New Investor
(Dragging Shareholder) wishes
to accept an offer to (i) sell all
Shares in the Company (and only
all Shares) to a bona fide buyer
(third party); or (ii) enter into a
transaction that involves the
transfer or other disposition to a
bona fide buyer (third party) of all
the Shares in the Company
(including but without limitation
to any merger, amalgamation or
split-off); or (iii) sell, long-term
lease (for more than 3 years), grant
exclusive licence with respect to or
otherwise dispose of substantially
all of the assets of the Company or
its Subsidiaries to a bona fide
buyer (third party) (Transaction),
all other Shareholders shall be
required to sell and transfer their
Shares or to consent to the
Transaction and carry out other
acts and/or actions required to
complete such Transaction on the

including
any
in-kind
consideration at its fair market
value, reduced by the cost
incurred in respect of the
Transaction (including the costs of
legal and other advisory services)
(Net Proceeds) payable to all the
Shareholders for such Transaction
are lower than EURO 25.000.000;
b)

c)

the Transaction is approved by a
simple majority of votes of all the
Shareholders (not excluding the
votes of the Shareholder who
wishes to accept such offer), if the
Net Proceeds payable to all the
Shareholders for such Transaction
are higher than EURO 25.000.000
but lower than EURO 50.000.000;
or
the Net Proceeds payable to all the
Shareholders for such Transaction
in
total
exceeds
EURO
50.000.000

(Drag Along Right).
2.

The Dragging Shareholder may
exercise the drag along right by giving
notice in writing to that effect (Drag
Along Notice) to each Shareholder and
the Board of Directors, at any time
before the completion of the transfer of
the Dragging Shareholder’s Shares to
the Acquirer. A Drag Along Notice
shall specify:
a)

that the Shareholders are required
to transfer all their Shares
pursuant to this paragraph or other
details of the Transaction (as
applicable),

b)

name/business
name
and
registered seat/ address of the
potential acquirer,

c)

purchase price or other kind of
consideration payable for the
Called Shares or in respect of the
Transaction,

same terms and conditions upon
fulfilment of one of the following
conditions set out in pts. a) or b)
(as applicable):
a)

prior to Option 1 being fully
exercised or having lapsed
(whichever occurs earlier),
one
of
the
following
conditions is met:
(i) the
Transaction
is
approved
by
each
Significant Shareholder
and the New Investor;
(ii) the
Transaction
is
approved by the holders
of at least 50 % of the
Shares held among the
Significant Shareholders
(and their Affiliates) and
the New Investor (and its
Affiliates), if the Net
Proceeds payable to all
the Shareholders for
such Transaction are
equal to or higher than
EURO 100.000.000 but
lower
than
EURO
150.000.000; or
(iii) the
Transaction
is
approved by the holders
of at least 10 % of the
Shares held among the
Significant Shareholders
(and their Affiliates) and
the New Investor (and its
Affiliates), if the Net
Proceeds payable to all
the Shareholders for
such Transaction in total
equals to or exceeds
EURO 150.000.000,
For the purpose of this
Article, “Net Proceeds”
means proceeds from the
Transaction, including
any
in-kind
consideration at its fair
market value, reduced by
the cost incurred in

d)

if applicable, representation and
warranties to be granted by the
Investor (and the Shareholders),

e)

the proposed date of completion
of transfer of the Called Shares or
the Transaction; and,

f)

terms and conditions for payment
of a purchase price or other kind
of consideration in respect of the
Transaction.

3.

In the event that all requirements of this
paragraph have been met, the Dragging
Shareholder and the other Shareholders
are obliged proceed with the
Transaction immediately.

4.

Regarding Dragging Shareholder’s
Shares and holders of the Called
Shares, paragraphs 21 and 22 shall
apply accordingly, provided that the
Shareholder exercising the Right of
First Refusal shall offer the Dragging
Shareholder and other shareholders a
purchase price equal to the purchase
price (or other similar consideration in
respect of the Transaction) which they
would have received from the Acquirer
under this paragraph 23.

respect
of
the
Transaction (including
the costs of legal and
other advisory services);
and
b)

after Option 1 has been fully
exercised or has lapsed
(whichever occurs earlier),
the Transaction is approved
by the holders of at least 20 %
of the Shares held among the
Significant Shareholders (and
their Affiliates) and the New
Investor (and its Affiliates), if
the Net Proceeds payable to
the New Investor (and its
Affiliates) would give the
New Investor (on a combined
basis with together its
Affiliates) an IRR of at least
20 % p.a. on the Investment
(and any Option Investment 1
and Option Investment 2, if
Option 1 and/or Option 2 has
been exercised) and,
for the purpose of this Article,
“IRR” means, in respect of
the Investment (and any
Option Investment 1 and
Option Investment 2, if
Option 1 and/or Option 2 has
been exercised), the discount
rate (accruing daily and
compounding
annually)
which, when applied to the
payments by the New
Investor comprising the
Investment (and and the
payments by the New
Investor and any of its
Affiliates comprising any
Option Investment 1 and
Option Investment 2, if
Option 1 and/or Option 2 has
been exercised) (on the one
hand) and all payments made
by the Company or an
Acquirer to the New Investor
(or any of its Affiliates) in
respect of the Shares acquired
by the New Investor in

respect of the Investment (and
all payments made by the
Company or an Acquirer in
respect of any Option
Investment 1 or Option
Investment 2, if Option 1
and/or Option 2 has been
exercised) (on the other hand)
to such date produces a net
present value of zero
(provided that cashflows
among the New Investor and
its Affiliates shall not be
included and provided further
that the Company shall not be
treated as Affiliate of the New
Investor for the purposes of
this exclusion; and
for the purpose of the
approval thresholds under pt.
1, during the Extended
Protection Period, the New
Investor shall be treated as
holding at least 58,404 shares.
2.

3.

The amounts of the Net Proceeds
as stated in pt. 1 shall be reviewed
by all Shareholders in case:
a)

the Company’s registered
capital is increased; or

b)

the terms and conditions
regarding the allocation of the
Proceeds
among
the
Shareholders shall change
(e.g. due to a new agreement
in respect of a Shareholder
liquidation preference).

The Dragging Shareholder may
exercise the drag along right by
giving notice in writing to that
effect (Drag Along Notice) to
each Shareholder and the Board of
Directors, at any time before the
completion of the transfer of the
Dragging Shareholder’s Shares to
the Acquirer. A Drag Along
Notice shall specify:
a)

that the Shareholders are
required to transfer all their

Shares (Called Shares)
pursuant to this paragraph or
other
details
of
the
Transaction (as applicable);
b)

the name/business name and
registered seat/address of the
Acquirer;

c)

the proposed purchase price
or other kind of consideration
payable for the Called Shares
or in respect of the
Transaction (as applicable);

d)

if applicable, representation
and warranties proposed to be
granted by the Dragging
Shareholder
aother
Shareholders);

e)

the
proposed
date of
completion of the transfer of
the Called Shares or the
Transaction (as applicable);
and

f)

the proposed terms and
conditions for payment of the
purchase price.

4.

In the event that any Shareholder
fails to or refuses to comply for
any reason with the provisions of
this para. 23, the Dragging
Shareholder and the other
Shareholders and the Acquirer
may proceed with the Transaction.

5.

Regarding
the
Dragging
Shareholder’s Shares and holders
of the Called Shares, para. 21 and
para. 22 shall apply accordingly,
provided that the Shareholders
exercising the Right of First
Refusal shall offer the Dragging
Shareholder and the holders of the
Called Shares a purchase price
equal to the purchase price (or
other similar consideration in
respect of the Transaction) which
they would have received from the
Acquirer under this para. 23.

6.

The New Investor (at its
discretion) and each Significant
Shareholder (at its discretion)
(each an Assigning ROFR
Shareholder) may assign (in
whole or only as to a proportion of)
its Right of First Refusal and
Extended Right of First Refusal in
respect of any sale and transfer of
Shares or its Matching Right (if
applicable) in respect of an Exit
Event to an Affiliate on the
following basis:
a)

the Assigning ROFR
Shareholder shall give
notice to the other Parties
of any such assignment
before the expiry of the
Sale Exercise Period
and, to the extent that it
has not assigned the
whole of its Right of
First
Refusal
and
Extended Right of First
Refusal or the whole of
its Matching Right (as
applicable)
to
the
Affiliate, details of the
proportion
it
has
assigned;

b)

for the purposes of any
such Right of First
Refusal and Extended
Right of First Refusal, an
Affiliate
of
the
Assigning
ROFR
Shareholder shall be
treated as a Shareholder
holding a proportion of
the Shareholding of the
Assigning
ROFR
Shareholder (in addition
to the Shareholding such
Affiliate actually has (if
any)) corresponding to
the proportion of the
Right of First Refusal
and Extended Right of
First Refusal assigned to
it, and the Shareholding
of the Assigning ROFR

Shareholder shall be
treated as reduced and all
calculations and notices
shall
be
given
accordingly;
c)

for the purposes of any
such Matching Right, the
New Investor and each
Affiliate of the New
Investor to which it has
assigned a proportion of
its Matching Right may
exercise the Matching
Right in the proportions
of such Matching Right
retained by it (in the case
of the New Investor) or
assigned to it (in the case
of an Affiliate) or any
other proportions agreed
between them provided
that, between them, the
Matching
Right
is
exercised in its entirety;

d)

if the Assigning ROFR
Shareholder has not
assigned the whole of its
Right of First Refusal
and Extended Right of
First Refusal to an
Affiliate, the Assigning
ROFR Shareholder and
each of its Affiliates may
exercise its portion of
such Right of First
Refusal and Extended
Right of First Refusal
independently; and

e)
an Affiliate to which the
whole or any proportion of the
Assigning ROFR Shareholder’s Right
of First Refusal and Extended Right of
First Refusal have been assigned shall
not be able to take a transfer of any
Shares unless and until the Affiliate, if
not already a party to the Shareholders
Agreement, has entered into a Deed of
Adherence.

