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UMOWA LOCK-UP  

zawarta w [miejscowość] pomiędzy: 

HubStyle S.A. z siedzibą w […], adres: […], ulica […], REGON 220170588, NIP 

5862163872, kapitał zakładowy […] zł, kapitał wpłacony […] zł), zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 

0000370202: 

 

[…] 

 

zwaną dalej „Spółką” 

 

oraz 

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym 

numer PESEL: […] działającą/ym w imieniu własnym  

zwaną dalej „Osobą Uprawnioną” 

Spółka oraz Osoba Uprawniona zwani są dalej również łącznie „Stronami”, a każdy z 

osobna „Stroną”. 

 

Zważywszy że: 

A. W dniu 29 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w o przyjęciu programu motywacyjnego, na podstawie 

której to uchwały w Spółce został przyjęty program motywacyjny dla kluczowych 

pracowników i członków zarządu Spółki, którego regulamin został przyjęty przez radę 

nadzorczą w na podstawie uchwały nr […] z dnia […] 2015 roku w sprawie przyjęcia 

regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej jako „Program Motywacyjny”), 

B. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, na podstawie Uchwały nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 roku o 

emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, wyłączeniu prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz zmianie statutu spółki, 

kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony w drodze emisji do nie 

więcej niż 1.500.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii 

F, o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, prawo objęcia 

których przyznano posiadaczom wyemitowanych na podstawie wyżej wskazanej 

uchwały warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B oraz serii C. 

C. W dniu […] roku, Spółka zwróciła się do Osoby Uprawnionej z ofertą nieodpłatnego 

objęcia […] sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii […] (dalej jako 

„Warranty serii A”) w ramach realizacji Programu Motywacyjnego; 
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D. Osoba Uprawniona zamierza objąć wszystkie zaoferowane przez Spółkę Warranty, 

uprawniające do objęcia […] sztuk akcji na okaziciela serii F w kapitale zakładowym 

Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości 

nominalnej […] zł ([…] złotych), w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, 

jednak nie później niż do dnia 31 grudnia [odpowiednio 2017,2018 lub 2019 rok]  

roku; 

E. Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego w celu objęcia Warrantów Osoba 

Uprawniona jest zobowiązana do zawarcia ze Spółką umowy lock – up, na podstawie 

której to umowy Osoba Uprawniona zobowiąże się, iż w okresie: 

a) 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A nie 

zbędzie objętych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii F objętych 

w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii 

A; 

b) 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B nie 

zbędzie objętych warrantów subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii F objętych 

w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii 

B; 

c) 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C nie 

zbędzie objętych warrantów subskrypcyjnych serii C oraz Akcji serii F objętych 

w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii 

C. 

F. Spółka będzie ubiegać się o dematerializację Akcji serii F oraz dopuszczenie i 

wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych S.A.; 

 

Strony niniejszym postanawiają co następuje: 

I. DEFINICJE 

 

1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują następujące definicje używanych w 

niniejszej umowie pojęć, z zastrzeżeniem, iż definicje istotnych dla Umowy pojęć 

znajdują się także w jej treści: 

Akcje serii F – oznacza zdematerializowane akcje serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy), objęte przez Osobę Uprawnioną w wyniku realizacji praw z Warrantów 

Lock up – oznacza łącznie Lock up Warrantów, oraz Lock up Akcji serii F, objętych w 

wyniku realizacji praw z tych warrantów. 

Lock up Warrantów – ma znaczenie wskazane w punkcie 3.1.1. niniejszej Umowy. 
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Lock up Akcji serii F- ma znaczenie wskazane w punkcie 3.1.2. niniejszej Umowy. 

Kodeks Spółek Handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037). 

Okres Lock Up – oznacza: 

a) w stosunku do Warrantów serii A oraz Akcji serii F objętych w wyniku realizacji 

uprawnień z Warrantów serii A - okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia 

Warrantów serii A przez Osobę Uprawnioną, 

b) w stosunku do Warrantów serii B oraz Akcji serii F objętych w wyniku realizacji 

uprawnień z Warrantów serii B - okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia 

Warrantów serii B przez Osobę Uprawnioną, 

c) w stosunku do Warrantów serii C oraz Akcji serii F objętych w wyniku realizacji 

uprawnień z Warrantów serii C - okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia 

Warrantów serii C przez Osobę Uprawnioną. 

Program Motywacyjny – ma znaczenie wskazane w punkcie A preambuły do niniejszej 

Umowy. 

Umowa  – oznacza niniejszą umowę. 

Warranty – oznacza łącznie Warranty serii A, Warranty serii B, Warranty serii C. 

 

Warranty Serii A  - ma znaczenie wskazane w punkcie C preambuły do niniejszej 

Umowy. 

 

Warranty Serii B – oznacza warranty serii B, objęte przez Osobę Uprawnioną w ramach 

Programu Motywacyjnego. 

 

Warranty Serii C – oznacza warranty serii C, objęte przez Osobę Uprawnioną w ramach 

Programu Motywacyjnego. 

 

1.2. Nagłówki poszczególnych rozdziałów niniejszej Umowy zostały wprowadzone tylko ze 

względów redakcyjnych i nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy. 

1.3. Odniesienia do okoliczności lub sytuacji, doprecyzowane wyrażeniami takimi jak „w 

tym” lub „w szczególności” lub innymi podobnymi będą rozumiane w ten sposób, że 

dotyczą one wszelkich okoliczności lub sytuacji wyszczególnionych po tych 

wyrażeniach, jak również innych przypadków danego rodzaju, które nie zostały 

wyszczególnione. 

1.4. O ile w treści Umowy nie zastrzeżono inaczej przez „dni” należy rozumieć dni 

kalendarzowe, zaś przez „dzień roboczy” należy rozumieć dzień od poniedziałku do 
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piątku włącznie i nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy. Powyższe będzie 

rozumiane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce. 

1.5. Odniesienia do numerów rozdziałów bez podawania aktu bądź dokumentu, do których 

się odnoszą, będą rozumiane jako odniesienia do rozdziałów niniejszej Umowy. 

1.6. Odniesienia do rozdziału będą obejmowały wszelkie punkty tego rozdziału. 

II. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON 

 

2.1. Spółka niniejszym oświadcza, że: 

 

2.1.1. posiada pełną zdolność do zawarcia i prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, 

 

2.1.2. osoby reprezentujące Spółkę są w pełni umocowane do zawarcia niniejszej Umowy, 

 

2.1.3. na zawarcie niniejszej Umowy nie są konieczne żadne zgody korporacyjne Spółki. 

 

2.2. Osoba Uprawniona niniejszym oświadcza, że: 

 

2.2.1. posiada pełną zdolność do zawarcia i prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, 

 

2.2.2. zawarcie niniejszej Umowy nie stanowi działania na szkodę wierzycieli Osoby 

Uprawnionej oraz nie uniemożliwia zadośćuczynienia roszczeniu osoby trzeciej, 

 

2.2.3. w dniu zawarcia Umowy nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby powodować jej 

nieważność lub bezskuteczność, w szczególności zawarcie i wykonanie niniejszej 

Umowy oraz spełnienie warunków w niej określonych nie spowoduje naruszenia przez 

Osobę Uprawnioną jakiejkolwiek umowy bądź zobowiązania, którego Osoba 

Uprawniona jest stroną lub które jest dla Osoby Uprawnionej wiążące (także 

warunkowo lub z zastrzeżeniem terminu), ani też jakiejkolwiek dotyczącej Osoby 

Uprawnionej decyzji administracyjnej lub wyroku sądu, jak również żadnych 

obowiązujących przepisów prawa, które to naruszenie mogłoby mieć negatywny wpływ 

na wykonanie niniejszej Umowy. 

 

III. LOCK UP 

 

3.1. Osoba Uprawniona zobowiązuje się wobec Spółki, że w Okresie Lock Up: 

 

3.1.1. Osoba Uprawniona nie dokona zbycia ani obciążenia Warrantów ani nie umocuje 

osoby trzeciej do wykonywania uprawnień z Warrantów bez uprzedniej pisemnej zgody 

Spółki (dalej jako „Lock up Warrantów”), oraz 

 

3.1.2. Osoba Uprawniona nie dokona zbycia ani obciążenia Akcji serii F, ani nie umocuje 

osoby trzeciej do wykonywania praw głosu z Akcji serii F (za wyjątkiem 
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pełnomocnictwa udzielonego do reprezentacji na walnym zgromadzeniu oraz 

głosowania z Akcji serii F profesjonalnemu pełnomocnikowi lub innej zaufanej osobie w 

celu wykonania prawa głosu z Akcji serii F w imieniu Osoby Uprawnionej) bez 

uprzedniej pisemnej zgody Spółki (dalej jako „Lock up Akcji”). 

 

3.2. Celem zabezpieczenia Lock up Warrantów serii A, Warranty serii A po ich wydaniu 

przez Spółkę na rzecz Osoby Uprawnionej stosownie do postanowień Programu 

Motywacyjnego, zostaną zdeponowane w Spółce. Po upływie Okresu Lock up 

Warranty pozostaną w depozycie prowadzonym przez Spółkę stosownie do 

postanowień Programu Motywacyjnego, do dnia wykonania bądź wygaśnięcia praw z 

Warrantów. 

 

3.3. Celem zabezpieczenia Lock up Akcji serii F, Osoba Uprawniona: 

 

3.3.1. w przypadku dematerializacji Akcji serii F – złoży we właściwym podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, na którym 

zapisane zostaną Akcje serii F (dalej jako „Rachunek”) dyspozycję ustanowienia 

blokady Akcji serii F na Rachunku na Okres Lock Up, wyłączającej możliwość zbycia 

lub obciążenia Akcji serii F stosownie do postanowień punktu 3.1.2. powyżej oraz 

doręczy Spółce potwierdzenie ustanowienia w/w blokady Akcji serii F na Rachunku w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zapisania Akcji serii F na Rachunku; 

 

3.3.2. w przypadku wydania przez Spółkę Akcji serii F w formie materialnej – Akcje serii F 

zostaną przez Spółkę złożone na Okres Lock Up w depozycie prowadzonym przez 

Spółkę bądź, za zgodą Spółki i na koszt Osoby Uprawnionej w depozycie 

prowadzonych przez notariusza, wskazanego przez Osobę Uprawnioną. Złożenie Akcji 

serii F do depozytu zastępuje ich wydanie na rzecz Osoby Uprawnionej w rozumieniu 

art. 92112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 

2014 r., poz. 121 ze zm.). Odebranie złożonych Akcji serii F z depozytu prowadzonego 

przez Spółkę bądź z depozytu notarialnego będzie dopuszczalne dopiero po upływie 

Okresu Lock UP, a przed jego upływem wyłącznie za okazaniem pisemnego zgodnego 

oświadczenia Spółki oraz Osoby Uprawnionej w przedmiocie wyrażenia zgody na 

zbycie lub obciążenie Akcji serii F. 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. KARY UMOWNE 

 

4.1. W przypadku niezastosowania się przez Osobę Uprawnioną do zakazów o których 

mowa z punktach 3.1.1. oraz 3.1.2. Spółka będzie uprawniona do żądania od Osoby 

Uprawnionej zapłaty kary umownej w wysokości […] zł (słownie: […] złotych). 

 

4.2. Zastrzeżenie kary umownej na podstawie postanowień niniejszego rozdziału nie 

wyłącza możliwości dochodzenia przez Stronę uprawnioną odszkodowania w kwocie 

przewyższającej wysokość kary umownej. 
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V. ZAWIADOMIENIA 

5.1. Wszelkie zawiadomienia i wezwania, o których mowa w niniejszej umowie, doręcza się 

na adresy siedzib lub zamieszkania wskazane w oznaczeniach stron, listem poleconym 

lub przesyłką kurierską. 

 

5.2. Zawiadomienia i wezwania uważa się za doręczone w razie ich podwójnego 

awizowania. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

6.2. Prawem właściwym dla postanowień niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

6.3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Spółka: 

________________________ 

_________________________ 

 

 

Osoba Uprawniona 

_________________________ 

 

 

 


