REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO PLATYNOWE INWESTYCJE SE
§ 1. DEFINICJE
Akcje, Akcje Własne

Od 1 (słownie: jednej) do 6.300.000 (słownie:
sześciu milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02
euro każda lub Akcje Spółki nabyte przez
Spółkę
w
celu
zaoferowania
ich
Beneficjentom
w
ramach
realizacji
Uprawnień

Beneficjent

Osoba
włączona
do
Programu
Motywacyjnego na podstawie uchwały
Zarządu (a w stosunku do Członków
Zarządu – na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej)

Cel

Cel określony na podstawie § 2

Kandydat

Osoba, która przed podjęciem uchwały o
objęciu jej Programem Motywacyjnym musi
przejść weryfikację prowadzoną przez Radę
Nadzorczą na podstawie Regulaminu i
Regulaminu Uczestnictwa

Kryterium

Kryterium
realizacji
Programu
Motywacyjnego
rozumiane
jako
świadczenie pracy bądź świadczenie usług
na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę
lub jakiegokolwiek innego stosunku
prawnego, którego przedmiotem jest
świadczenie pracy, usług lub dzieła
w
zamian
za
wynagrodzenie
lub
świadczenie pieniężne od Spółki, od dnia
podjęcia przez Zarząd (a w odniesieniu do
Członków Zarządu – Radę Nadzorczą)
uchwały w zakresie włączenia danej osoby
do
uczestnictwa
w
Programie
Motywacyjnym, do dnia stwierdzenia
spełnienia wszystkich warunków i celów
wskazanych w Umowie.
Program wynagradzania wybranych osób
w Spółce
Rada Nadzorcza Spółki

Program Motywacyjny, Program
Rada Nadzorcza
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Regulamin Programu, Regulamin

Regulamin
Programu
Platynowe Inwestycje SE

Regulamin Uczestnictwa

Regulamin uszczegóławiający min. proces
weryfikacji Kandydata, propozycji umowy,
opisujących tryb podejmowania uchwał o
objęciu programem, szczegółowe cele
spółki.

Rejestr

Rejestr
wszystkich
Beneficjentów
prowadzony zgodnie z postanowieniami
Regulaminu

Spółka

Platynowe Inwestycje Spółka Europejska
z siedzibą w Warszawie
Uchwała numer … Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia …… w
sprawie
wprowadzenia
Programu
Motywacyjnego

Uchwała

Motywacyjnego

Udział w Zyskach

Udział w zyskach gry, przy której tworzeniu
Beneficjent
objęty
Programem
Motywacyjnym brał udział

Umowa Inwestycyjna

Umowa zawarta przez Spółkę w Warszawie
w dniu 1 lutego 2021 r.

Umowa

Umowy do których zawarcia Spółka będzie
dążyć w celu doprowadzenia do nabycia
Akcji przez Beneficjentów.

Uprawnienie

uprawnienie powstałe w wyniku podjęcia
uchwały o objęciu Beneficjenta Programem
Motywacyjnym

Zarząd

Zarząd Spółki

§ 2. CEL PROGRAMU
Zważywszy, że:
1. Zgodnie z pkt. 7 Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 1 lutego 2021 r.
celem Spółki jest zastosowanie zmian modelu biznesowego, który pozwoli wprowadzić
do Spółki osoby zaangażowane w tworzenie wysokiej jakości produktów, dzięki czemu
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zostanie wzmocniona pozycja Spółki na rynku, zapewniona ochrona jej interesów i
zoptymalizowanie warunków dla wzrostu wyników finansowych oraz długoterminowy
wzrost wartości poprzez związanie Beneficjentów z Spółką i jej celami.
2. Regulamin

Programu

Motywacyjnego

należy

interpretować

z uwzględnieniem

jak najlepszego interesu Spółki, a w szczególności w kwestii dotyczącej prowadzenia
projektów tworzenia gier komputerowych, w sposób rzetelny i z należytą starannością,
wspieraniu Spółki w bieżących działaniach operacyjnych, w tym marketingowych
i deweloperskich, kreowaniu pomysłów na przyszłe gry komputerowe.
3. Intencją Spółki jest współpraca z osobami tworzącymi najważniejsze, z punktu widzenia
przedmiotu działalności Spółki, projekty w postaci gier, assetów i materiałów
marketingowych, poprzez włączenie ich w struktury właścicielskie Spółki, tak aby
w ramach długofalowej współpracy przy rozwijanych przedsięwzięciach, wspólnie
odnoszone sukcesy bezpośrednio wpływały na wzrost wartości Spółki i wartość Akcji
przyznanych Beneficjentom.
4. Spółka ma na celu promowanie

najbardziej

efektywnych

procedur rozwoju,

przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy.

§ 3 ZASADY PROGRAMU
1. Radzie Nadzorczej zostaje przyznane prawo przyjęcia regulaminu uszczegóławiającego
kryteria oraz mechanizm obejmowania poszczególnych osób Programem Motywacyjnym.
Regulamin w szczególności będzie opisywał sposób weryfikacji prawdopodobnych
uczestników programu motywacyjnego (Kandydatów) oraz spełnienie opisanych w
Uchwale o objęciu Programem Motywacyjnym oraz w Rejestrze celów (Regulamin
Uczestnictwa).
2. Regulamin Uczestnictwa będzie opisywał szczegółowe cele Spółki. Wskazane w
Regulaminie Uczestnictwa cele muszą mieścić się w Kryteriach ogólnych zgodnie z § 5
3. Objęcie pozostającego w relacji prawnej, wynikającej z określonej umowy (umowa
oświadczenie usług, o pracę, o dzieło), pracownika lub współpracownika Spółki
Programem Motywacyjnym odbywa się w drodze uchwały Zarządu, podjętej zgodnie z
Regulaminem Uczestnictwa przyjętym przez Radę Nadzorczą, w szczególności na
podstawie przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą pozytywnej weryfikacji Kandydata
do Programu Motywacyjnego.
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4. W odniesieniu od Beneficjentów będących Członkami Zarządu – uprawnienie do podjęcia
uchwał o których mowa ust. 3 oraz w konsekwencji Umowy opisanej ust. 4 niniejszego
paragrafu, w tym określenie dodatkowych kryteriów, przysługuje Radzie Nadzorczej.
5. Na bazie Regulaminu Uczestnictwa Spółka będzie dążyć do podpisania Umów z
Beneficjentami Programu, opisujących zasady nabycia Akcji, warunki nabywania Akcji
dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość nabycia Akcji
przez wybraną osobę, zasady partycypacji w Udziale w Zyskach.
6. Zarząd na podstawie wyżej przytoczonych Regulaminów oraz w oparciu o zawarte z
Beneficjentami Umowy, tworzy oraz na bieżąco aktualizuje Rejestr. Rejestr zawiera
zbiorczą listę wszystkich Beneficjentów, wraz ze wskazaniem m. in. daty włączenia
danego Beneficjenta do Programu, liczbę możliwych do nabycia Akcji, w tym warunki
oraz cele, których spełnienie będzie w ramach Umów premiowało do ich nabycia, zasady
Udziału w Zyskach, a także dodatkowych kryteriów, o ile zostały ustanowione, odrębnie
dla każdego Beneficjenta. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.
7. Niezwłocznie po powzięciu wyżej przytoczonej uchwały, Spółka poinformuje danego
Beneficjenta o włączeniu go do Programu Motywacyjnego. Poinformowanie może
nastąpić za pomocą poczty elektronicznej. Beneficjent powinien w ciągu 7 dni od
otrzymania informacji o włączeniu potwierdzić wolę uczestnictwa w Programie
Motywacyjnym. W terminie 28 dni, od dnia poinformowania Beneficjenta o jego włączeniu
do Programu Motywacyjnego, w przypadku wyrażonej woli uczestnictwa w programie,
Spółka podpisze z Beneficjentem Umowę o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym. W
treści Umowy w oparciu o Regulamin Uczestnictwa zostaną określone zasady nabycia
Akcji, w tym ilość możliwych do nabycia Akcji, cenę realizacji nabycia, dodatkowe
kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość realizacji nabycia przez
danego Beneficjenta. Odmowa podpisania Umowy jest równoznaczna z odmową udziału
w Programie przez danego Beneficjenta.

§ 4 UMOWY, AKCJE WŁASNE
1. Podjęcie uchwały o objęciu Beneficjenta Programem Motywacyjnym oznacza, że Spółka
podejmie wszelkie działania w celu doprowadzenia do nabycia Akcji przez danego
Beneficjenta.
2. Uprawnienie Beneficjenta może zostać wykonane poprzez nabycie Akcji przez
Beneficjenta na podstawie Umowy, bądź alternatywnie, poprzez przyznanie prawa do
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nabycia Akcji Własnych przez Beneficjenta, po spełnieniu kryteriów i warunków
określonych w niniejszym regulaminie.
3. Decyzje o sposobie przyznania Akcji, ich nabycia oraz formie realizacji Programu,
podejmuje Spółka. Beneficjent jest związany decyzją Spółki w zakresie formy wykonania
uprawnień przyznanych Programem. Szczegółowe zasady formy wykonania uprawnień
przyznanych Programem będą każdorazowo ustalone Umową.
4. W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o realizacji Uprawnień w formie nabycia Akcji
przez Beneficjentów na podstawie Umowy, Zarząd Spółki (lub odpowiednio wobec
Członków Zarządu – Rada Nadzorcza) uprawniony jest do zawarcia stosownej Umowy
z Beneficjentem, w której treści zawarte będą m. in. zastrzeżenia opisane niniejszym
Regulaminem, Regulaminem Uczestnictwa, a w szczególności warunki przyznania prawa
do nabycia wskazanych ilości Akcji, zasady nabycia Akcji, koszt nabycia Akcji, bądź inne
dodatkowe kryteria. W sytuacji, gdy nabycie przez Beneficjentów Akcji na podstawie
Umowy okaże się niemożliwe, Spółka podejmie działania w celu realizacji Uprawnień
poprzez złożenie Beneficjentom oferty nabycia Akcji Własnych. Spółka podejmie
działania, aby doprowadzić do nabycia Akcji Własnych w trybie art. art. 362 § 1 pkt 2, 7
lub 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5 KRYTERIA I WARUNKI PROGRAMU
1. W ramach Programu Motywacyjnego Beneficjentom przyznanym do nabycia może zostać
łącznie nie więcej niż 6.300.000 Akcji. Łączna pula Akcji przyznanych do nabycia
oraz pozostałych będzie prowadzona przez Zarząd na podstawie Rejestru opisanego w §
3 ust. 6.
2. Cena Akcji lub Akcji Własnych zaoferowanych do nabycia przez Spółkę w Umowie
z Beneficjentem, czyli cena realizacji nabycia Akcji, będzie nie mniejsza niż cena emisyjna
0,02 Euro.
3. Z puli Akcji lub Akcji Własnych przydzielonych do nabycia przez poszczególnego
Beneficjenta uzyskanie prawa do ich nabycia każdorazowo, będzie uzależnione
od spełnienia warunków szczegółowo określonych w Umowie, z zastrzeżeniem
pozostałych celów, kryteriów lub warunków określonych Regulaminem Uczestnictwa
wraz z poszczególną Umową. Prawo do Udziału w Zyskach będzie adekwatnie
uzależnione od kryteriów, których spełnienie będzie premiowało do procentowego
Udziału w Zyskach, z zastrzeżeniem wszelkich postanowień Umowy.
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4. Realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona jest od spełnienia Kryterium
tj. świadczenia pracy lub związku z Spółką na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku
prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za
wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki, od dnia podjęcia przez Zarząd
(a w odniesieniu do Członków Zarządu – Radę Nadzorczą) uchwały w zakresie włączenia
danej osoby do uczestnictwa w Programie do dnia spełnienia poszczególnych Celów.
Zmiana formy prawnej, na podstawie, której świadczona jest praca, usługi lub dzieło nie
wpływa na ważność spełnienia Kryterium, z zastrzeżeniem osiągnięcia celów określonych
poniżej.
5. Do celów, których realizacja może zostać zastrzeżona w Umowie należy między innymi:
a) stworzenie trailerów gier wideo, demo gry wideo innego rodzaju zestawu assetów,
materiałów marketingowych, zaakceptowanych przez Spółkę pod względem jakości
na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Beneficjentem a Spółką,
b) osiągnięcie przez opublikowany trailer wskazany przez Spółkę limit zapisów na Listę
Życzeń platformy Steam (Steam’s Wishlist) do momentu premiery gry, stworzonej
na podstawie tego trailera,
c) poprzez stworzenie gry i doprowadzenie do premiery tej gry na wybranej przez Spółkę
platformie dystrybucyjnej,
d) zwrot kosztów produkcji trailera i gry w związku z osiągniętymi wynikami
sprzedażowymi gry,
e) podwójny zwrot kosztów wszystkich produkcji i marketingu,
f) procent pozytywnych opinii na portalu Steam.com, według stanu na 30 dzień od daty
premiery gry.
6. Spółka zachowuje prawo do modyfikacji lub wskazywania innych celów oferowanego
Programu

Motywacyjnego

w

treści

podpisywanych

z

Beneficjentem

Umów,

a w szczególności do określenia limitów lub innych progów liczbowych w ramach
wskazanych celów, z zastrzeżeniem postanowień określonych przez Regulamin
Uczestnictwa. Spółka może określić ramy chronologiczne spełnianych celów, ich kolejność
bądź warunki oraz formę nabywania Akcji lub Akcji Własnych, w sposób najlepiej służący
realizacji celów Spółki.
7. Określone oddzielną Umową prawo do nabycia Akcji lub Akcji Własnych może zostać
przyznane za spełnianie poszczególnych warunków, kilku warunków łącznie,
bądź kumulatywnie wszystkich.
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§ 6 WERYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW
8. Beneficjenci uzyskują prawo do nabycia Akcji lub Akcji Własnych od momentu spełnienia
kryteriów i warunków określonych w zawartej Umowie oraz Regulaminie Uczestnictwa.
Brak spełnienia kryteriów i warunków określonych Umową skutkować będzie
wygaśnięciem Uprawnienia, a więc wygaśnięciem prawa do nabycia Akcji lub Akcji
Własnych przez Beneficjenta.
9. Weryfikacji spełnienia kryteriów oraz warunków zawartych z Beneficjentem Umowy
dokonywać będzie Zarząd Spółki zgodnie z treścią poszczególnej Umowy oraz niniejszego
Regulaminu i Regulaminu Uczestnictwa, natomiast w stosunku do Beneficjenta będącego
Członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza.
10. Przyznane danemu Beneficjentowi Uprawnienia wygasają:
a) w przypadku ich realizacji;
b) w przypadku wygaśnięcia Programu Motywacyjnego;
c) w przypadku rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny stosunku prawnego, będącego
podstawą świadczenia pracy, usług, dzieła lub pełnienia funkcji, na podstawie którego
weryfikowane jest spełnienie przez Beneficjenta Kryterium, przy czym zmiana
podstawy prawnej świadczenia pracy, usług, dzieła lub pełnienia funkcji nie powoduje
wygaśnięcia Uprawnień;
d) w przypadku śmierci Beneficjenta.
11. W przypadku:
a)

Rażącego niewłaściwego wykonywania lub niewykonywania przez Beneficjenta
obowiązków, wynikających ze stosunku prawnego łączącego danego Beneficjenta
ze Spółką;

b)

Podejmowanie przez Beneficjenta działań sprzecznych z interesem Spółki,
w tym godzących w jej wizerunek lub dobre imię.

Uprawnienia danego Beneficjenta wygasają z chwilą zaistnienia zdarzenia, określonego
powyżej, przy czym ich wygaśnięcie stwierdza Zarząd (a w odniesieniu do Beneficjenta
wchodzącej w skład Zarządu – Rada Nadzorcza) w drodze uchwały. Uchwała powinna
obejmować, co najmniej potwierdzenie wygaśnięcia Uprawnień, datę ich wygaśnięcia
oraz wskazanie przyczyny ich wygaśnięcia.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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12. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
13. Do reprezentowania Spółki, w kwestii podjęcia zobowiązań koniecznych do realizacji
Programu upoważniony jest Zarząd Spółki, lub w przypadkach opisanych powyżej Rada
Nadzorcza, chyba że do danej czynności potrzebna jest zgoda Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu
zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
14. Regulamin wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od dnia dopuszczenia Akcji serii
H do obrotu na rynku regulowanym.
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