
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E oraz praw do akcji serii E 

do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA. 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 

dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).  

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 

notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 

właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.  

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub 

przepisami prawa.  

 

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 4 STYCZNIA 2013 ROKU 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Informacje podstawowe o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy 
 
Tabela 1 Dane Emitenta 

Nazwa firmy  EUROCENT Spółka Akcyjna 

Siedziba Polska, Kraków 

Adres siedziby  Ul. Młodzieży 9d, 30-829 Kraków  

Faks 71 793 75 21 

Telefon 12 684 35 74 

Adres poczty elektronicznej biuro@eurocent.pl 

Strona internetowa www.eurocent.pl 

NIP 6782926104 

REGON 356854835 

Oznaczenie Sądu 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000422501 

Źródło: EUROCENT S.A. 

 

Tabela 2 Dane Autoryzowanego Doradcy 

Nazwa firmy Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

Siedziba Polska, Wrocław 

Adres siedziby ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Faks (71)341 86 20 

Telefon (71) 716 41 85 

Adres poczty elektronicznej doradca@bluetax.pl 

Strona internetowa www.bluetax.pl 

NIP 8951740551 

REGON 932633100 

Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000293887 

Źródło: Blue Tax Group S.A. 

 

1.2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect: 

a) 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

c) 272.710 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 69.740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. 

e) 69.740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) praw do akcji zwykłych na okaziciela 

serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Łączna wartość nominalna akcji serii B, C, D i E wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu będzie 

wynosiła  96.495,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). 
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2. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w instrumenty finansowe Emitenta, Inwestor powinien zapoznać się i 

dokładnie przeanalizować ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz jego otoczeniem rynkowym. Przedstawione w 

niniejszym Dokumencie czynniki ryzyka zostały rozpoznane na podstawie obecnie dostępnych informacji i danych o 

sytuacji Spółki oraz rynku, na którym ona działa.  

 

Inwestor powinien być świadomy, że wskazane czynniki ryzyka mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową oraz 

dalsze perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym wpływać na cenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych 

na rynku NewConnect i w konsekwencji doprowadzić do utraty całości lub części zainwestowanych środków.  

 

Należy pamiętać, że ze względu na złożoność i zmienność warunków gospodarczych, a tym samym znaczną ilość 

parametrów wpływających na działalność Emitenta, w przyszłości mogą zaistnieć nowe rodzaje ryzyk, które ze względu 

na brak możliwości ich przewidzenia nie zostały ujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Ponadto, mogą zaistnieć 

okoliczności, w których to pewne czynniki, aktualnie nie mające istotnego znaczenia dla działalności Emitenta, mogą 

okazać się bardzo ważne dla dalszego rozwoju Spółki. 

 

2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  
 

2.1.1. Ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorców 

Głównym ryzykiem związanym z podstawową działalnością Spółki jest niewywiązywanie się pożyczkobiorców ze 

zobowiązań wobec Spółki, obejmujących spłatę kwoty pożyczki wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Ryzyko to 

wynika przede wszystkim z kształtowania się kondycji ekonomicznej pożyczkobiorców oraz ogólnej sytuacji gospodarczej 

kraju. Pogorszenie się sytuacji finansowej pożyczkobiorców może spowodować opóźnienie w spłacie należności lub 

całkowity brak spłaty, co bezpośrednio wpłynie na wyniki finansowe Emitenta.  

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent przeprowadza szczegółową weryfikację Klientów ubiegających się o 

pożyczkę. Składając wniosek o pożyczkę każdy nowy Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość przedstawiając 

dwa dokumenty tożsamości, w tym zawsze dowód osobisty. Dodatkowo warunkiem udzielenia pierwszej pożyczki jest 

udokumentowanie uzyskiwanego dochodu poprzez przedstawienie zaświadczenia o zarobkach lub innych dokumentów 

potwierdzających uzyskiwany dochód. Poza przekazaniem kompletu dokumentów każdy nowy Klient weryfikowany jest 

w Biurze Informacji Gospodarczej pod względem wartości zadłużenia, wartości zaległości oraz ilości instytucji, w których 

jest zadłużony. Okres spłaty i wysokość udzielanej pożyczki uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta. Dopiero po 

pełnej weryfikacji Klienta wyrażana jest zgoda na udzielenie pożyczki. Dodatkowo przy podpisywaniu umowy pożyczki 

Klient podpisuje weksel i deklarację wekslową, które stanowią zabezpieczenie udzielonej pożyczki. 

 

2.1.2. Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia przez konsumenta upadłości 

Spółka udziela pożyczek wyłącznie osobom fizycznym. Emitent posiada ok. 9,2 tys. klientów, z czego ok. 65% klientów 

Spółki stanowią kobiety.  Średni wiek klienta Spółki to 47 lat, z czego dla kobiet średni wiek wynosi 48 lat, a dla mężczyzn 

43 lata (szczegółową strukturę portfela klientów przedstawiono w pkt. 5.12.21 na wykresie 1). Z dniem 31 marca 2009 

roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego umożliwiająca ogłoszenie przez osoby fizyczne 

upadłości konsumenckiej. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że część pożyczek udzielonych osobom fizycznym, 

które spełnią przesłanki ogłoszenia przez sąd upadłości, będzie niemożliwe do wyegzekwowania, co może negatywnie 

wpłynąć na osiągane przez Emitenta przychody oraz wyniki finansowe. Ze względu na ilość pożyczkobiorców, wartość 

udzielonych pożyczek oraz skomplikowaną procedurę formalną i wymagane przepisami prawa upadłościowego i 

naprawczego przesłanki jakie musi spełnić konsument, który zamierza ogłosić upadłość, spodziewany odsetek należności 

nieściągalnych, ze względu na upadłość dłużnika można uznać za minimalny. 

 

2.1.3. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju 

Spółka w swojej strategii rozwoju, przedstawionej szerzej w pkt. 5.12.3, zakłada przede wszystkim zwiększenie akcji 

pożyczkowej oraz zwiększenie obszaru działalności Emitenta. Realizacja strategii w krótkim terminie może wiązać się ze 

wzrostem nakładów finansowych w związku z zatrudnieniem nowych przedstawicieli oraz ich szkoleniem. W opinii 

Zarządu w średnioterminowej perspektywie, spowoduje to wzrost wyników finansowych Spółki, oraz pozwoli zwiększyć 
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konkurencyjność Spółki.  Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź niewłaściwego 

dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansowo-majątkową 

oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W 

celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ 

na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania w celu dostosowania działań w 

ramach strategii do obecnej sytuacji rynkowej. 

 

2.1.4. Ryzyko odejścia kluczowych pracowników 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie oraz jakość pracy zatrudnionych pracowników, w 

szczególności kadry menedżerskiej i członków Zarządu. Czynnik ludzki jest istotnym elementem działalności Emitenta. 

Zauważalna jest znaczna rotacja na stanowiskach najniższych szczebli, ale Zarząd prowadzi stałą kontrolę zatrudnienia i 

reaguje z wyprzedzeniem na sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla działalności Spółki związane z utratą grupy 

pracowników. Rotacja na wyższych stanowiskach jest znacznie mniejsza. Osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych 

regionów lub nadzorujące pracę całego działu operacyjnego i zarządzające spółką są związane z Emitentem od długiego 

czasu, w wielu przypadkach – od początków działalności. Jednakże Emitent nie może zapewnić, że ewentualna rezygnacja 

któregokolwiek z członków Zarządu bądź kadry kierowniczej nie będzie mieć negatywnego wpływu na działalność, 

strategię, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Na dzień 30 września 2012 roku na umowę o pracę 

zatrudnionych było 68 osób. Ponadto, Spółka miała zawarte 392 umowy zlecenia oraz 41 umów o współpracę z osobami 

prowadzącymi działalność gospodarczą. 

 

2.1.5. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych 

Emitent posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, z którą zobowiązany jest się 

zapoznać każdy pracownik w momencie zatrudnienia. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są w formie 

elektronicznej i papierowej zgodnie z obowiązującą procedurą. Za poprawną realizację polityki bezpieczeństwa 

odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), będący pracownikiem Spółki, który nadaje każdemu 

pracownikowi uprawnienia dotyczące dostępu do danych osobowych, uwzględniając charakter wykonywanych przez 

pracowników obowiązków. Uprawnienia nadawane są na podstawie indywidualnego upoważnienia do przetwarzania 

danych wyznaczającego zakres tych uprawnień. Dostęp do systemu zawierającego dane osobowe udzielany jest przez ABI 

i możliwy po uwierzytelnieniu indywidualnym identyfikatorem i hasłem. Dane osobowe w formie papierowej oraz kopie 

zapasowe są przechowywane w zamkniętych szafkach, do których klucz mają tylko osoby upoważnione. Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.  

Istnieje jednakże ryzyko kradzieży lub udostępnienia danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, co może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych.  

 

2.1.6. Ryzyko wydłużenia procedur sądowo-egzekucyjnych  

Emitent, w ramach prowadzonej działalności jest uczestnikiem postępowań sądowych i egzekucyjnych, które są 

prowadzone zarówno bezpośrednio przez Emitenta, jak i zlecane podmiotom zewnętrznym. Dochodzenie wymagalnych, 

ale niespłacanych przez pożyczkobiorców pożyczek na drodze sądowej jest kosztowne i długotrwałe. Przedłużające się 

postępowanie sądowe lub egzekucyjne może wpłynąć na zmniejszenie przychodów z tytułu windykacji należności, co 

spowoduje pogorszenie się sytuacji finansowej Emitenta. W oparciu o dane statystyczne Spółki, średnia spłacalność 

wymagalnych pożyczek, bez uwzględniania windykacji, wynosi ok. 90%. Natomiast średnia ściągalność należności, na 

które został już zrobiony odpis aktualizacyjny, powiększonych o koszty związane z dochodzeniem roszczeń (opłaty 

sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego itp.) wynosi ok. 8%. Na dzień 31.10.2012 Spółka uczestniczy jako powód w 

515 postępowaniach sądowych na łączną kwotę ok. 550 tys. zł oraz w imieniu Spółki prowadzone jest 1 294 postępowań 

egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległych płatności o łącznej wartości ok. 1 150 tys. zł. W celu minimalizacji 

przedmiotowego ryzyka Spółka podejmuje polubowne działania windykacyjne, na bieżąco dokonuje odpisów 

aktualizujących wartość należności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 

(Dz. U. z 2004 r. nr 31, poz. 266) oraz dokonuje sprzedaży pakietów wierzytelności. 
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2.1.7. Ryzyko odpowiedzialności Emitenta jako komplementariusza  

Emitent jest komplementariuszem w spółce EUROCENT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa(dalej: Spółka 

komandytowa), w związku z czym odpowiada całym swoim majątkiem za jej zobowiązania. Odpowiedzialność 

wspólników spółek osobowych ma charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z 

majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Nie stanowi to jednak 

przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. 

Zgodnie z umową Spółki komandytowej Emitent jest uprawniony do reprezentacji Spółki komandytowej, w wyniku czego 

Emitent jest uprawniony do kierowania jej polityką finansową i operacyjną. W przypadku nie wywiązywania się przez 

Spółkę komandytową z jej zobowiązań nie można wykluczyć pociągnięcia do odpowiedzialności Emitenta, co może mieć 

negatywny wpływ na możliwość kontynuacji działalności w obecnej skali, sytuację finansową i wyniki finansowe 

Emitenta. Za okres I – III kwartał 2012 roku Spółka komandytowa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 71 

tys. zł oraz zysk netto w wysokości 72 zł, natomiast zobowiązania Spółki komandytowej wynoszą 3,5 tys. zł. Wybrane dane 

finansowe Spółki komandytowej zostały przedstawione w pkt. 6.6 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.  

 

2.1.8. Ryzyko związane z rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego 

W ramach strategii rozwoju przedstawionej szerzej w pkt 5.12.3 Emitent zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej 

działalności o usługi agencyjne dla towarzystw ubezpieczeniowych. Spółka została zarejestrowana przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11211136/A. W ramach współpracy  

z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi Spółka będzie m.in. pozyskiwać klientów, wykonywać czynności przygotowawcze 

zmierzające do zawierania umów ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia oraz uczestniczyć w administrowaniu  

i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie.  

W przypadku błędów pracowników Spółki powstałych w trakcie wykonywania czynności agencyjnych Spółka odpowiada 

za szkody powstałe z tego tytułu. Ponadto, w razie naruszenia przez Spółkę przepisów prawa, niezachowania staranności 

lub dobrych obyczajów, organ nadzoru może w drodze decyzji zakazać zakładowi ubezpieczeń korzystania z usług agenta 

ubezpieczeniowego. W takim przypadku zakład ubezpieczeń jest obowiązany do natychmiastowego rozwiązania umowy  

z agentem ubezpieczeniowym. Jednocześnie może to doprowadzić do wykreślenie agenta z Rejestru Agentów 

Ubezpieczeniowych.   

Spółka, działając jako agent ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania czynności agencyjnych (polisa A-A 148281 ważna od 01.08.2012 do 31.07.2013).  

 

2.1.9. Ryzyko związane z zadłużeniem 

Spółka finansuje swoją działalność zarówno kapitałem własnym, jak i kapitałem obcym, na który składają się głównie 

pożyczki udzielone Spółce przez osoby fizyczne oraz zobowiązania z tytułu leasingu. Zadłużenie Spółki jest systematycznie 

zmniejszane. W roku 2010 zadłużenie Spółki ze wskazanych tytułów wynosiło 1.950 tys. zł, w 2011 roku 1.896 tys. zł, 

natomiast na koniec października 2012 roku 470 tys. zł. (zobowiązania Emitenta zaprezentowano w tabeli nr 9). Ponadto, 

Spółka planuje emisję obligacji co w sposób istotny może zwiększyć zadłużenie Spółki. Wzrost zadłużenia Spółki i 

związane z tym obciążenie odsetkowe mogą spowodować pogorszenie bieżącej płynności Spółki. W związku z tym istnieje 

potencjalne ryzyko ograniczenia możliwości spłaty zadłużenia. Nieterminowa spłata zadłużenia może prowadzić do 

naliczanie odsetek karnych lub do wypowiedzenia umów, co w przypadku umów leasingu może powodować obowiązek 

zwrotu samochodów będących przedmiotem leasingu.  

 

2.1.10. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy jego wierzyciel, w stosunku do dłużnika, który stał się 

niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. nie wykonuje swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te 

zobowiązania wykonuje.  

Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów podlegających przepisom ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Zarząd Spółki jednakże dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień 

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w opinii Zarządu Spółki nie występuje przedmiotowe ryzyko. 
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2.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 
 

2.2.1. Ryzyko związane z konkurencją 

Głównym konkurentem, będącym jednocześnie liderem rynku mikropożyczek w Polsce jest spółka Provident Polska S.A.1, 

która działa najdłużej i posiada największą siatkę sprzedaży obejmującą obszar całego kraju. Wykluczając lidera, rynek 

mikropożyczek w Polsce, na którym działa Spółka, jest rozproszony. Tworzą go podmioty o znacznie mniejszym zasięgu 

terytorialnym, działające w określonych regionach, mniej rozpoznawalne, z krótszą historią działalności. Stosunkowo 

niskie bariery wejścia na rynek usług finansowych przy jego dużej atrakcyjności powodują, że mogą się pojawić nowe 

podmioty świadczące konkurencyjne usługi, szczególnie na rynkach lokalnych. Nasilenie działań konkurencyjnych może 

oddziaływać na Spółkę na kilku płaszczyznach: zwiększenia trudności w pozyskiwaniu nowych i utrzymywaniu 

istniejących klientów oraz rywalizacji pracodawców o najbardziej wykwalifikowanych pracowników, dysponujących 

dobrymi relacjami z klientami. Spółka minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez utrzymywanie dobrych relacji z 

klientami, rozszerzanie oferty produktowej dostosowanej do potrzeb klientów oraz prowadzenie akcji promocyjnych na 

terenie objętym działalnością Emitenta. W zakresie relacji z pracownikami Spółka wdrożyła system motywacyjny oparty 

na osiąganych wynikach. Dodatkowo Spółka, w zależności od zaistniałej sytuacji, wprowadza okresowe premie dla 

pracowników, uzależnione od zajmowanego stanowiska w ramach struktury Emitenta.  

 

2.2.2. Ryzyko związane ze zmianą Rekomendacji T 

Rekomendacja T została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) i stanowi zbiór zasad dotyczących dobrych 

praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Zakłada się, że Rekomendację T 

wprowadzi się z dniem 1 stycznia 2013 r. KNF oczekuje, że banki będą się stosować do Rekomendacji T nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia jej wprowadzenia. W opinii KNF zmiany Rekomendacji T mają przywrócić pozytywną 

dynamikę kredytów udzielanych przez banki w segmencie gospodarstw domowych. Zgodnie z przedstawionym projektem 

nowej Rekomendacji T, KNF planuje uelastycznić obecnie obowiązujące rekomendacje dotyczące rynku kredytów 

konsumpcyjnych poprzez odejście od sztywnych wskaźników DTI (dług do dochodu) i dopuszcza możliwość stosowania 

przez banki uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej.  Obniżenie standardów badania zdolności kredytowej może 

pomóc bankom skuteczniej konkurować z instytucjami pozabankowymi, co może doprowadzić do obniżenia ceny 

najdroższych, krótkoterminowych kredytów.  

W przypadku zmiany Rekomendacji T istnieje ryzyko, iż część obecnych i potencjalnych klientów Spółki zrezygnuje z 

korzystania z pożyczek udzielanych przez Spółkę, na rzecz kredytu bankowego, co może spowodować zmniejszenie 

przychodów Spółki. W przypadku wejścia w życie nowej Rekomendacji T Emitent będzie podejmował działania mające na 

celu wzrost konkurencyjności oferowanych produktów oraz zamierza przeznaczyć większe środki na promocję. Ponadto , 

Emitent podejmuje czynności mające na celu dywersyfikację źródeł przychodów poprzez rozpoczęcie działalności w 

zakresie ubezpieczeń.  

 

2.2.3. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi  

Duże znaczenie dla działalności Spółki ma ustawa o kredycie konsumenckim, która reguluje m.in. maksymalną wysokość 

opłat i prowizji od udzielanych pożyczek, opłatę za wcześniejszą spłatę oraz możliwość zwrotu pożyczki w określonym 

terminie. Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, 

dostosowuje polskie przepisy dotyczące obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów konsumenckich 

do prawa Unii Europejskiej. W opinii Emitenta wskazana zmiana nie powinna mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe 

Spółki, jednakże nie można wykluczyć, że zmiany przepisów prawa w zakresie kredytu konsumenckiego ograniczające 

swobodę kształtowania warunków udzielanych pożyczek oraz ich wysokość mogą wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności 

tego typu finansowania dla potencjalnych i obecnych klientów Spółki, co w konsekwencji może wpłynąć na spadek 

przychodów osiąganych przez Spółkę. 

 

                                                                    
1Raporty spółek: International Personal Finance oraz spółek z branży mikropożyczek notowanych na NewConnect  

 http://prasa.finansowysupermarket.pl/rekomendacja-t-i-rynek-para-bankowy/ 

http://forsal.pl/artykuly/561364,dlaczego_rosnie_popyt_na_pozyczki_pozabankowe.html 

http://prasa.finansowysupermarket.pl/rekomendacja-t-i-rynek-para-bankowy/
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2.2.4. Ryzyko zmiany stóp procentowych 

Zmiana stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wpływa bezpośrednio na wysokość maksymalnych odsetek 

umownych, które są równe czterokrotności stopy lombardowej. Na ostatnim posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe 

o 25 punktów bazowych, a analitycy przewidują dalsze obniżanie stóp procentowych w najbliższym okresie. Spadek 

rynkowych stóp procentowych jest niekorzystny dla Emitenta, gdyż kredyt udzielany przez banki staje się coraz bardziej 

atrakcyjny dla osób fizycznych. W przypadku obniżenia stóp procentowych, Emitent w celu utrzymania bieżącego 

poziomu akcji pożyczkowej może obniżyć oprocentowanie pożyczek, co bezpośrednio może przełożyć się na spadek 

osiąganych przychodów ze sprzedaży.  

 

2.2.5. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Emitent prowadzi swoją działalność na terenie Polski, w związku z czym jego sytuacja ekonomiczna jest ściśle 

skorelowana z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, 

wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, 

poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw 

domowych oraz wskaźnik bezrobocia. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu 

inwestycji przedsiębiorstw, wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych oraz zwiększenie bezrobocia może mieć 

negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Emitenta, co w 

konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Niekorzystne zmiany wskazanych 

czynników mogą mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój Emitenta. 

 

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi 
objętymi emisją 

2.3.1. Ryzyko związane z rejestracją akcji oraz notowaniem praw do akcji (PDA) 

PDA (prawo do akcji) jest to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy 

dokumentu akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji. Obrót PDA będzie 

miał miejsce pomiędzy dniem rozpoczęcia notowań PDA i będzie trwał do czasu pierwszego notowania akcji serii E 

Emitenta wyznaczonym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo uprawomocnienia się 

postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E 

do rejestru przedsiębiorców lub bezskutecznego upływu 6 miesięcznego terminu na rejestrację podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. 

Nie jest możliwe wykluczenie ryzyka odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez sąd 

rejestrowy. Wówczas właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej akcji serii E emitowanych w 

ramach oferty private placement i liczby posiadanych przez niego PDA. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, jeżeli w 

terminie sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji, podwyższenie kapitału zakładowego nie 

zostało zgłoszone do sądu rejestrowego lub postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, 

zarząd zwraca wpłacone sumy, przed upływem miesiąca od zajścia w/w okoliczności. Na ryzyko straty narażeni będą 

posiadacze PDA, którzy nabyli je na rynku wtórnym po cenie wyższej niż cena emisyjna akcji serii E. 

 

2.3.2. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, pan Grzegorz Kolawa, pełniący funkcję Prezesa Zarządu posiada 

łącznie 1.621.810 akcji Emitenta stanowiących 69,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 81,10% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E 

udział pana Grzegorza Kolawy zmniejszy się do 67,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 79,63% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Dodatkowo § 16 Statutu Spółki przewiduje, że akcjonariusz Grzegorz Ryszard Kolawa, tak długo, jak będzie posiadał akcje 

Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) będzie miał prawo 

w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce, do powoływania i odwoływania: 

 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków; 

 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.  

Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 



 

 

 11 | D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y  

 

W związku z powyższym wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Emitenta jest znacznie większy niż 

pozostałych akcjonariuszy. Tym samym pozostali inwestorzy nabywający akcje Emitenta powinni wziąć pod uwagę fakt, iż 

ich wpływ na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki będzie ograniczony. 

 

2.3.3. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi 

Niektóre osoby wchodzące w skład Zarządu, Rady Nadzorczej lub należące do kluczowego kierownictwa Emitenta  

i podmiotów znajdujących się w jego grupie kapitałowej, powiązane są ze sobą stosunkiem pokrewieństwa lub 

powinowactwa. Ten fakt może być powodem wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy stosunkami prywatnymi  

a interesami Spółki.  

 

Zgodnie ze stanem wiedzy Emitenta występują następujące powiązania rodzinne pomiędzy członkami organów Emitenta:  

 Pan Michał Kolawa, Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest bratem Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Kolawy  

i synem Członka Zarządu Pani Celiny Kolawy.  

 Pani Celina Kolawa będąca Członkiem Zarządu Emitenta jest matką Pana Grzegorza Kolawy, pełniącego funkcję 

Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Michała Kolawy, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 Pani Barbara Kolawa, która jest komandytariuszem Spółki Komandytowej jest żoną Pana Grzegorza Kolawy, 

pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

 

W związku z bliskimi relacjami wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą działać w porozumieniu. W związku z 

powyższym oraz z racji pełnionych przez wskazane osoby funkcji w organach Spółki, istnieje ryzyko, iż akcjonariusze 

nabywający instrumenty finansowe Emitenta, nie będą w stanie wpływać na realizowaną przez Spółkę politykę rozwoju. 

 

2.3.4. Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji 

Akcje serii B, C, D i E Spółki będą notowane na rynku NewConnect po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii E oraz po uzyskaniu stosownych 

zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji serii B, C, D i E 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Do dnia rozpoczęcia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu notowane będą 

PDA serii E. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby wnioski przewidziane w Regulaminie ASO były formalnie 

poprawne złożone niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających ich złożenie.  

 

2.3.5. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii E Emitenta 

Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji, emisja akcji serii E może 

nie dojść do skutku w przypadku gdy: 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia 

podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E; 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii E. 

W przypadku zaistnienia powyższych zdarzeń, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane na akcje serii E. Zarząd 

Emitenta zobowiązuje się do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem czynności mających na celu rejestrację 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym terminie.  

 

2.3.6. Ryzyko związane ze znaczącym zróżnicowaniem ceny emisyjnej akcji Emitenta 

Cena emisyjna akcji poszczególnych serii wprowadzanych niniejszym Dokumentem Informacyjnym do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect, została ustalona na zróżnicowanym poziomie. W związku z tym, istnieje ryzyko, iż po 

wprowadzeniu instrumentów finansowych Emitenta na rynek NewConnect ich wartość spadnie.  Jednakże Emitent dążąc 

do minimalizacji tego ryzyka oraz w ochronie bezpieczeństwa obrotu akcjami i interesu inwestorów zawarł z 

akcjonariuszami, którzy objęli akcje serii B i C po niższej cenie niż cena emisyjna akcji serii E, umowy czasowego  

wyłączenia zbywalności nabytych akcji (szczegóły dotyczące umów znajdują się w pkt 5.22.3 niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego). Wskazane umowy dają gwarancję, że w okresie ich obowiązywania akcjonariusze, którzy objęli akcje 

Spółki po niższej cenie emisyjnej, nie będą mogli zbywać objętych przez siebie akcji. 
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2.3.7. Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań ceny akcji 

Inwestując na rynku kapitałowym Inwestor powinien mieć na uwadze, że ceny papierów wartościowych oraz wolumen 

obrotu może podlegać znacznym wahaniom, w krótkim odstępie czasu. Powyższe oznacza, że sprzedaż dużej liczby akcji w 

krótkim okresie może powodować obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet istotnie ograniczyć 

możliwości ich sprzedaży. Duży wpływ na decyzję o dokonaniu zakupu bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji ma 

również ryzyko poniesienia straty wskutek niekorzystnych zmian cen papierów wartościowych oraz sprzedaży akcji po 

cenach niższych od cen ich zakupu. 

Ponadto, na ograniczenie płynności akcji Spółki wpływ będą miały umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu 

„lock-up” obejmujące łącznie 2.062.500 akcji, z czego 622.500 stanowią akcje wprowadzone do ASO. Opis umów 

ograniczających zbywalność akcji Spółki znajduje się w rozdziale 4.1.5 oraz 5.22.3 niniejszego Dokumentu. 

 

2.3.8. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta 

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na 

rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też 

jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji, 

zarówno w krótkim, jak i długim okresie. 

 

2.3.9. Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem lub 
wykluczenia Animatora Rynku/Market Makera z działania w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z 

Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo umowy z Market 

Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na 

rynku kierowanym cenami. W uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o 

kontynuowaniu notowania danych instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań 

określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku. 

 

Zgodnie z § 21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z 

Market Makerem, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Market Makera w alternatywnym  systemie lub 

wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może: 

a) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market 

Makerem albo umowy z Animatorem Rynku, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku 

wznowienie obrotu może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym 

przez Organizatora Alternatywnego Systemu, 

b) w uzasadnionych przypadkach postanowić o zmianie rynku i kontynuowaniu notowania danych instrumentów 

finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku.  

 

2.3.10. Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia 
prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia 
Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku: 

a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, z wyłączeniem rozwiązania umowy na 

podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4,  

b) wyrażenia sprzeciwu przez Organizatora Alternatywnego Systemu co do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy między Autoryzowanym Doradcą a 

Emitentem,  

c) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, 

d) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców prowadzonej przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu,  
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- Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot 

ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym 

systemie lub interes uczestników tego obrotu. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent ma podpisaną umowę z Blue Tax Group S.A. na pełnienie 

funkcji Autoryzowanego Doradcy na okres 12 miesięcy od dnia debiutu Emitenta z możliwością jej dalszego przedłużenia.  

 

2.3.11. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2:  

 na wniosek emitenta,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

 

Zgodnie z § 17c ust 1 pkt. 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami instrumentami 

finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne.  

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 

systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to 

dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.  

 

2.3.12. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Na podstawie § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 

emitenta dodatkowych warunków,  

2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z 

powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

1. w przypadkach określonych przepisami prawa,  

2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej 

likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu 

braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może 

zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z § 17c ust. 1 pkt 4 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO 

może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach 

notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 

informacyjne.  

Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji, Organizator 

alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku, gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a 

ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.  
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2.3.13. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez GPW na Emitenta kar finansowych 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w 

alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną w 

wysokości do 20.000 zł. Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą 

zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.   

 

2.3.14. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych 
za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z 
przepisów prawa 

Od momentu dematerializacji akcji w KDPW Spółka będzie posiadać status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary 

administracyjne za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z tytułu 

naruszenia przez Emitenta wskazanych obowiązków Komisja może nałożyć na Spółkę karę pieniężną w wysokości do 

1.000.000 zł, co mogłoby stanowić znaczne obciążenie finansowe dla Emitenta.  
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3. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 

INFORMACYJNYM 

 

3.1. Emitent 
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3.2. Autoryzowany Doradca 
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 

OBROTU 

 

4.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń 
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 
świadczeń dodatkowych 

 

4.1.1. Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect 

Do alternatywnego systemu obrotu Emitent zamierza wprowadzić: 

a) 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

c) 272.710 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 69.740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

e) 69.740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) praw do akcji zwykłych na okaziciela 

serii E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie zostanie wprowadzonych 

łącznie  964.950 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, 

o łącznej wartości nominalnej równej  96.495,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 

złotych). 

 

4.1.2. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie 

W okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie Emitent przeprowadził ofertę prywatną Akcji 

serii C, D oraz E. 

 

Akcje serii C  

Akcje serii C zostały wyemitowane, w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 lipca 

2012r.  

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii C: 26 lipca 2012 -27 lipca 2012 

2) data przydziału akcji serii C: 27 lipca 2012 

3) liczba akcji serii C objętych subskrypcją: 82.500 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów  finansowych, na które złożono zapisy: 

brak; 

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

akcji serii C: 82.500 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): ok. 1,09 zł (90.000,00 zł za 

wszystkie akcje serii C) 

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą  

w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; 

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; 

9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów  

o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 
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instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): brak 

10)  wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 1 074,12 zł, w tym koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 074,12 zł 

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: brak 

c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,  

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł 

d) promocji oferty:0 zł 

Akcje serii D 

Akcje serii D zostały wyemitowane, w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 13 

sierpnia 2012r.  

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D: 13 sierpnia 2012 

2) data przydziału akcji serii D: 13 sierpnia 2012 

3) liczba akcji serii D objętych subskrypcją: 272.710 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów  finansowych, na które złożono zapisy: 

brak; 

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

akcji serii D: 272.710; 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1,10 zł 

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą  

w poszczególnych transzach: 2 osoby fizyczne; 

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach: 2 osoby fizyczne; 

9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów  

o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 

instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): brak 

10) wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 1 713,40 zł, w tym koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:1 713,40 zł 

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: brak 

c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,  

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł 

d) promocji oferty: 0 zł 

Akcje serii E 

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 NWZ Spółki w dniu 8 października 2012r.  

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E: 9 października 2012 – 5 grudnia 2012r. 

2) data przydziału akcji serii E: 5 grudnia 2012r 

3) liczba akcji serii E objętych subskrypcją: 69.740 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 

brak; 

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

akcji serii E: 69.740; 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 7,17 zł  

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą  

w poszczególnych transzach:10 osób, w tym 4 osoby prawne i 6 osób fizycznych , w tym Animator; 

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach: 10 osób, w tym 4 osoby prawne i 6 osób fizycznych; 

9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów  

o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 

instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): brak 

10) wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 38 866,10 zł, w tym koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 966,10 zł 

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: brak 
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c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,  

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 36 900,00 zł 

d) promocji oferty: 0 zł 

 

Koszty emisji pokryte zostaną z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji i pomniejszą kapitał zapasowy 

Spółki. 

4.1.3. Uprzywilejowanie Akcji Emitenta 

Zgodnie z § 7 Statutu Spółki akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w taki sposób, że każda 

akcja serii A uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

4.1.4. Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta wynikające ze Statutu 

Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami Spółki.  

 

4.1.5. Ograniczenia umowne 

Założyciele Spółki, tj. Pan Grzegorz Kolawa oraz Pan Jarosław Gargula zobowiązali się, że przez okres 18 miesięcy licząc od 

dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki w ASO nie zbędą posiadanych przez siebie akcji serii A oraz B. Jednocześnie 

Akcjonariusz posiadający Akcje serii C zobowiązał się, że przez okres 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia notowań akcji 

Spółki w ASO nie zbędzie posiadanych przez siebie akcji Spółki. Szczegółowy opis umów ograniczających zbywalność akcji 

Spółki znajduje się w rozdziale 5.22.3 niniejszego Dokumentu.  

 

4.1.6. Świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta ciążących na nabywcach Akcji.  

 

4.1.7. Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy są zobowiązani do zgłoszenia 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na 

terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, 

przekracza równowartość  50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców). 

 

Obrót, o którym mowa powyżej obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących  

w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 

bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 dotyczy zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny 

sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro, 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 

rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 

przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
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a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 

majątku lub tych akcji albo udziałów, 

 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa 

do ich sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 

zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Na podstawie art. 18 i 19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 19 ust. 2, może zobowiązać przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich 

zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy - po spełnieniu przez 

przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych powyżej -konkurencja na rynku nie 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. W decyzji 

tej Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, 

informacji o realizacji tych warunków. 

Zgodnie z  art. 94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów, 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów, 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o 

którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 

pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 

przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

 

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie 

została dokonana. 

Na podstawie art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 

przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby 

nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania wymaganej prawem zgody. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 

pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 

mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, przedsiębiorca 

podał nieprawdziwe dane, a także jeżeli nie udzielił informacji na podstawie art. 19 ust. 3 tejże ustawy lub udzielił 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.  



 

 

 21 | D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y  

 

Zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 

stawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 

kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w 

wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie 

albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

 

Zgodnie z art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może uchylić decyzje, wyrażające zgodę na 

dokonanie koncentracji, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 

ust. 2 i 3. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka, co do istoty sprawy.  

 

W przypadku uchylenia decyzji, na podstawie której koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na 

rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 

warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:  

 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;  

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;  

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie 

spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.  

  

Decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.  

W przypadku niewykonania ww. decyzji Prezes Urzędu może (także w drodze decyzji) dokonać podziału przedsiębiorcy. 

Do takiego podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.). Prezesowi Urzędu przysługują wówczas kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 100 ustawy). 

 

4.1.8. Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

Aktem prawnym regulującym kontrolę koncentracji przedsiębiorców przez Komisję jest Rozporządzenie Rady 

139/2004/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zwane dalej Rozporządzeniem 

w Sprawie Koncentracji). W świetle przepisów powołanego rozporządzenia koncentracja występuje w przypadku, gdy 

trwała zmiana kontroli wynika z: 

1) łączenia sie dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, lub 

2) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub 

więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych 

przedsiębiorstw czy to w drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub  

w jakikolwiek inny sposób. 

 

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji obowiązkowi zgłoszenia do Komisji podlegają koncentracje 

wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy, 

2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

3) nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

 

Kontrola koncentracji o wymiarze wspólnotowym musi być zbadana przed jej faktycznym dokonaniem.  

W związku z tym istnieje system zgłaszania (notyfikacji) koncentracji podlegających kontroli. Rozporządzenie ustanawia 

generalną zasadę, zgodnie z którą Komisja ma wyłączną kompetencję w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

mającej wymiar wspólnotowy, mierzony za pomocą wysokości obrotów osiąganych przez uczestniczących w koncentracji 

przedsiębiorców. 

 

Koncentracja ma mianowicie wymiar wspólnotowy, gdy: 
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1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld 

euro, 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 

Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 

mln euro, 

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, 

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 mln euro, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 

Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy: 

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone są na własny rachunek 

lub na rachunek innych, 

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 

warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia 

zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu 

przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 

wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

 

4.1.9. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Zgodnie z art. 156 ust.1 Ustawy o obrocie każdy kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach 

spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej  

z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego  

o podobnym charakterze, a w szczególności:  

 

 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 

biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze (156 ust. 1 pkt 1 lit. a), lub 

 osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec 

emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym 

podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (156 ust. 1 pkt 1 lit. b), 

lub 

 akcjonariusze spółki publicznej (156 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub 

 maklerzy lub doradcy (156 ust. 1 pkt 1 lit. d), 

nie może wykorzystywać takiej informacji. 

Natomiast art. 156 ust. 2 zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do 

nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

 

Zgodnie z art. 156 ust 3 Ustawy o obrocie w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156 Ustawy  

o obrocie, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych  

w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
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W myśl art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby 

trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z 

innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, 

niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 

2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego 

określonego w pkt 1; 

3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której 

przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 

4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3 . 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub 

ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156  ust. 4 pkt 1 

Ustawy o obrocie; 

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie; 

3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy  

o obrocie. 

 

Na podstawie art. 159 Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci lub Pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji 

Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych  

w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek 

własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 

2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto zakaz ten odnosi się do działania organów osób prawnych,  

a w szczególności w zakresie podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę 

osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo w zakresie podejmowania czynności powodujących lub  

mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny 

lub osoby trzeciej. 

 

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie 

portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek 

decyzje inwestycyjne, albo 

b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 

akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną 

przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo 

f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 

biegu danego okresu zamkniętego. 
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Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej 

dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy  

o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 

krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport, 

 w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 

lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 

pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport, 

osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby 

pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 

dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do 

przekazywania KNF oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o 

których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia 

lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych 

powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do 

alternatywnego systemu obrotu. 

 

W myśl art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające z przepisów 

wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach manipulacji określonych w art. 39 ust. 4. 

 

4.1.10. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Emitent jest spółką publiczną, która na podstawie zapisów ustawy o ofercie publicznej zobowiązana jest realizować 

obowiązki informacyjne wynikają z nabywania lub zbywania akcji.  

Zgodnie z  art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 

331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został 

nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek 

zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów 

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Na realizację tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 

dowiedzieć.  

W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Ponadto, zgodnie z treścią art. 69a pkt 2 Ustawy o ofercie w takim przypadku zawiadomienie powinno zawierać również 

informacje o: 

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 

osiągnie w wyniku nabycia akcji, 

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, 

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 
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Dodatkowo, obowiązki informacyjne określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane  

z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 

którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa  

- w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

 

Nadto ustawa o ofercie publicznej nakłada na akcjonariuszy obowiązek  informacyjny w szerszym zakresie związany  

z osiągnięciem lub przekroczeniem przez akcjonariusza progu 10% ogólnej liczby głosów. Zawiadomienie o przekroczeniu 

wyżej wskazanego progu winno zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału  

w spółce publicznej w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: 

akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 

poinformować o tym KNF oraz Emitenta. 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej 

będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków 

określonych odpowiednio w art. 69 albo art. 72 . 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do 

chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 

zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

4.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem 
organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 
finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych,  
z przytoczeniem jej treści 

 

Zgodnie z art. 430-432 Kodeksu spółek handlowych organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału 

zakładowego (w tym poprzez emisję nowych akcji) Emitenta jest Walne Zgromadzenie Emitenta. Ponadto na podstawie §8 

Statutu Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 148.000,00 zł (sto 

czterdzieści tysięcy złotych) w trybie art. 444 Kodeksu spółek handlowych i następnych.  

 

Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 

Akcje serii B 

Akcje serii B powstały w wyniku przekształcenia formy organizacyjno-prawnej Spółki ze spółki z ograniczonej 

odpowiedzialności w spółkę akcyjną. Uchwała w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 30 kwietnia 2012r. 

Rejestracja przekształcenia w KRS miała miejsce w dniu 30 maja 2012r.  

 

Uchwała nr 2 

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 

EUROCENT 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

w sprawie przekształcenia spółki: EUROCENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę 

działającą pod firmą EUROCENT Spółka Akcyjna 

 

 § 1 

Na podstawie art. 551 § 1 k.s.h. Zgromadzenie Wspólników przekształca spółkę: EUROCENT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Mrozowej 29, 31752 Kraków wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213722 („Spółka Przekształcana”) w spółkę 

działającą pod firmą EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka Przekształcona”).  

§ 2 

Przyjmuje się wartość majątku EUROCENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 3.268.694,86 zł (trzy 

miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy). 

§ 3 
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Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przekształcenie spółki EUROCENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w EUROCENT Spółka Akcyjna, zgodnie z Planem Przekształcenia z dnia 30 stycznia 2012 r., którego treść stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

 1. Na podstawie art.563 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników postanawia, iż kapitał 

zakładowy spółki EUROCENT Spółka Akcyjna wynosi 198.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 

złotych) i dzieli się na: 

a) 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu serii A, dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

akcja 

b) 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

 2. Akcje Spółki Przekształconej przysługują dotychczasowym Wspólnikom Spółki Przekształcanej w następujący 

sposób: 

a) Grzegorz Ryszard Kolawa – 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu serii A, dających prawo do dwóch głosów każda w Spółce Przekształconej za 

80 (słownie: osiemdziesiąt) udziałów w Spółce Przekształcanej, 

b) Jarosław Gargula – 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B w 

Spółce Przekształconej za 30 (słownie: trzydzieści) udziałów w Spółce Przekształcanej.  

§ 5 

Akcje Spółki Przekształconej zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przekształcanej, pod warunkiem złożenia oświadczenia 

o uczestnictwie w spółce akcyjnej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek handlowych. 

§ 6  

Powołuje się pierwszy Zarząd spółki pod firmą EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w osobach: 

1. Grzegorz Ryszard Kolawa – Prezes Zarządu, 

2. Weronika Karolina Wituszyńska – Członek Zarządu, 

3. Celina Kolawa – Członek Zarządu, 

4. Paweł Andrzej Przybyła – Członek Zarządu, 

§ 7 

Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą spółki pod firmą EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w osobach: 

1. Rafał Paluch,  

2. Agata Wróż,  

3. Marcin Paweł Misztal, 

4. Mariusz Muszyński, 

5. Michał Kolawa. 

Ustala się długość trwania kadencji pierwszej Rady Nadzorczej na okres czterech lat. 

 

Akcje serii C 

Akcje serii C zostały wyemitowane, w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 lipca 

2012r. Wskazana uchwała została zmieniona Uchwałą nr 2 Zarządu EUROCENT S.A. z dnia 13 sierpnia 2012 r. w zakresie 

ust. 2 tj. terminu, od którego akcje serii C uczestniczą w dywidendzie. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w KRS w dniu 12 września 2012r. Akcje serii C zostały pokryte wkładem 

pieniężnym. Tekst jednolity uchwały został przytoczony poniżej.  

 

Uchwała nr 2 Zarządu Spółki EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§1 

1. Zarząd Spółki, działając na podstawie § 8 ust. 6 oraz 8 Statutu Spółki, art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz art. 430-433 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki – w granicach kapitału docelowego - o kwotę 8.250 zł 

(słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), z wysokości 198.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy złotych) do wysokości 206.250 (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w 

drodze emisji 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii C na okaziciela, o wartości 

nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda oraz łącznej cenie emisyjnej 90.000 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Nowo wyemitowane akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2012, tj od dnia 1 stycznia 2012 r.  
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3. Wszystkie nowo wyemitowane akcje serii C zostaną zaoferowane, w trybie subskrypcji prywatnej spółce Leonidas 

Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 

4. Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji serii C zostaną wniesione w gotówce w kwocie 90.000,00 zł , w terminie 

do dnia 15 sierpnia 2012 r. 

5. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji serii C z inwestorem, o którym mowa w ust. 3 powyżej, do dnia 15 

sierpnia 2012 r. 

6. Zarząd, w związku ze skierowaniem nowo wyemitowanych akcji do inwestora, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej spółki udzielonego uchwałą 

nr 03/07/2012 z dnia 13 lipca 2012r. wyłącza prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. 

Wyłączenie prawa poboru nie będzie godzić w interesy dotychczasowych akcjonariuszy i będzie korzystne dla 

Spółki. Spółka pozyska środki finansowe, i równocześnie pozyska inwestora z branży finansowej działającego w 

grupie WDB co umożliwi wzrost jej wiarygodności oraz pozwoli na zwiększenie dynamiki wzrostu. Szczególnie z 

uwagi na fakt, iż inwestor będzie współdziałał ze Spółką w celu pozyskania przez Spółkę kapitału od inwestorów 

oraz w upublicznieniu Spółki na rynku NewConnect. 

7. Interes spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego w uchwalonym trybie wynika z konieczności pozyskania 

środków finansowych i konieczności realizacji przez Spółkę zawartej z inwestorem umowy inwestycyjnej z dnia 

17 marca 2012 r. Pozyskanie nowego inwestora przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz 

zwiększenie dynamiki rozwoju. 

8. W związku z podwyższeniem kapitału, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany §7 ust. 1 w 

brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 198.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja.” 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206.250 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)  i 

dzieli się na: 

c) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

e) 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Akcje serii D 

Akcje serii D zostały wyemitowane, w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 

sierpnia 2012r. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane w KRS w dniu 12 

września 2012r. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym w formie wzajemnego potrącenia wierzytelności z 

tytułu udzielonych Spółce pożyczek oraz z tytułu objęcia akcji serii D. 

 

Uchwała nr 3 

Zarządu EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

§1 

1.Zarząd Spółki, działając na podstawie § 8 ust. 6 i 8 Statutu Spółki, art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 

430-433 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając fakt podjęcia 

uchwały nr 2 z dnia 26.07.2012 r. o podwyższeniu kapitału w granicach kapitału docelowego, podejmuje uchwałę o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki  – w granicach kapitału docelowego -  o kwotę 27 271 zł (słownie: dwadzieścia 

siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych), z wysokości 206 250 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych) do wysokości 233 521 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden 

złotych) w drodze emisji 272 710 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji serii D na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda oraz cenie emisyjnej za jedną akcję w 
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kwocie 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy) oraz łącznej cenie emisyjnej 299.981 zł (słownie: dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych). 

2. Nowo wyemitowane akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2012 to jest od 01 stycznia 2012 r. 

3. Wszystkie nowo wyemitowane akcje serii D zostaną zaoferowane, w trybie subskrypcji prywatnej inwestorom: 

a) Panu Grzegorzowi Kolawie w ilości 181.810 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć) akcji o łącznej 

wartości nominalnej 18.181 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych) oraz łącznej cenie emisyjnej 

199.991 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych); 

b) Pani Celinie Kolawa w ilości 90.900 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej 

9.090 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) oraz łącznej cenie emisyjnej 99.990 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). 

4. Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji serii D zostaną wniesione wkładem pieniężnym, w terminie do dnia 17 

sierpnia 2012 r. 

5. Ustala się termin zawarcia umów objęcia akcji serii D z inwestorami, o których mowa w ust. 3 powyżej, na dzień 13 

sierpnia 2012 r. 

6. Zarząd, w związku ze skierowaniem nowo wyemitowanych akcji do inwestorów, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej spółki udzielonego uchwałą nr 1 z 

dnia 01 sierpnia 2012 r. wyłącza prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa 

poboru nie będzie godzić w interesy dotychczasowych akcjonariuszy i będzie korzystne dla Spółki. Spółka pozyska środki 

finansowe co pozwoli na zwiększenie dynamiki wzrostu, a z uwagi na plany upublicznienia spółki na rynku NewConnect 

umożliwi wzrost wiarygodności spółki wśród potencjalnych nowych inwestorów. 

7. Interes spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego w uchwalonym trybie wynika z konieczności pozyskania środków 

finansowych niezbędnych do planowanego wzrostu Spółki. 

8. W związku z podwyższeniem kapitału, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany §7 ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206.250 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 

a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja.” 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 233.521 (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli 

się na: 

a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł  

(dziesięć groszy) każda akcja 

d) 272.710 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Akcje serii E 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 października 2012 r. przyjęło uchwałę nr 2 będącą podstawą prawną 

emisji akcji serii E. Treść przedmiotowej uchwały przedstawiono poniżej. Akcje serii E nie zostały zarejestrowane w KRS. 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do złożenia stosownych wniosków celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji serii E w terminach wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Część akcji serii E zostało 

pokrytych wkładem pieniężnym w formie wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce pożyczek 

oraz z tytułu objęcia akcji serii E. 
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UCHWAŁA NR 2 

Walnego Zgromadzenia 

Eurocent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej 

z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 

Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: 

 „§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki kwoty 233 521,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset 

dwadzieścia jeden złotych) do kwoty  240 495,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 

pięć złotych), tj. o kwotę 6.974,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji 69.740 (słownie: sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych 

(słownie: dziesięć groszy) każda.  

3. Akcje serii E będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. 

4. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej. 

5. Cenę emisyjną akcji serii E ustala się w wysokości 7,17 zł (słownie: siedem złotych siedemnaście groszy) za jedną 

akcję serii E. 

6. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji. 

7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 1 marca 2013 r. 

8. Nowo wyemitowane akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 

będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 01 stycznia 2012 r. 

9. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego 

zgodnie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

10. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). 

 

 § 2. 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii 

E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania  

niniejszej Uchwały, a w szczególności do: 

1. złożenia oferty objęcia akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii E; 

2. zgłoszenia do sądu rejestrowego zmian statutu wynikających z niniejszej uchwały; 

§ 4. 

W związku z podwyższeniem kapitału, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany §7 ust. 1 Statutu w 

brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 233.521,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) i 

dzieli się na: 

a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 272.710 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.” 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240 495,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) i 

dzieli się na: 
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a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 272.710 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

e) 69 740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.” 

 

§ 5. 

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 

 

Załącznik nr 1 

Opinia Zarządu Spółki EUROCENT S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii E:   

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej oferty akcji serii E pozwoli na szybsze pozyskanie 

kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków do jej dalszego rozwoju. Pozyskanie środków finansowych w drodze 

podwyższenia kapitału zakładowego leży w interesie Spółki i jej dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa 

poboru akcji serii E związane jest z realizacją strategii rozwoju Spółki, uwzględniającej pozyskanie zewnętrznego 

finansowania, co pozwoli na zwiększenie dynamiki wzrostu, a z uwagi na plany upublicznienia Spółki na rynku 

NewConnect umożliwi wzrost wiarygodności spółki wśród potencjalnych nowych inwestorów. 

Proponowana przez Zarząd cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E wynosi 7,17 zł za jedną akcję serii E Spółki.”  

 

4.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 

Akcje serii A i B, powstały w wyniku przekształcenia formy organizacyjno-prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za rok 2011.  

Akcje serii C i D zostały wyemitowane, w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 

lipca 2012r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 sierpnia 2012r. i uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat  

z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012 rok, tj. od 1 stycznia 2012 roku.  

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  

8 października 2012r. i uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału 

za rok obrotowy 2012 rok, tj. od 1 stycznia 2012 roku.  

 

W dniu 24 sierpnia 2012 roku na mocy uchwały nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENS S.A. działając na 

podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki postanowiło o przeznaczeniu w całości 

zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 578.244,74 zł na kapitał zapasowy Spółki. 

W związku z dokonanym podziałem zysku za rok obrotowy 2011, akcje objęte dokumentem są tożsame w prawie do 

dywidendy. 

 

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 
 

4.4.1. Prawa wynikające z posiadania praw do akcji (PDA)  

Prawa do akcji nowej emisji (serii E) powstaną po złożeniu zapisów na te akcje, w momencie przydziału tych akcji 

uprawnionym dokonanym przez Zarząd Emitenta (art. 3 pkt. 29) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Prawa 

do akcji serii E będą dawać ich właścicielom uprawnienie do otrzymania zdematerializowanych akcji serii E i wygasną  

z chwilą rejestracji akcji serii E przez KDPW. W przypadku, gdy sąd rejestrowy nie dokona zarejestrowania podwyższenia 

kapitału wynikającego z emisji akcji serii E, prawa do akcji serii E wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 

sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału do rejestru. 
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4.4.2. Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji 

 

Prawo poboru 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji – zagwarantowane na mocy ustawy (art. 433 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych), pozwala akcjonariuszom Emitenta na utrzymanie dotychczasowego „układu sił” na walnym zgromadzeniu 

Emitenta, w sytuacji, gdy spółka zmuszona jest pozyskać nowy kapitał. Akcjonariusze mogą realizować opisany wyżej cel 

poprzez prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. Prawo poboru 

odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących 

prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 

Podjęcie uchwały wymaga: 

 kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 

 zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie  

z zasadami k.s.h oraz 

 przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa 

poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia. 

 

Prawo do dywidendy 

Zgodnie z treścią art. 347 k.s.h. akcjonariusze Emitenta mają prawo do udziału w zysku wykazanym  

w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie 

do wypłaty akcjonariuszom. Przez zysk należy rozumieć wynik finansowy netto (art. 42 ust.  

1 ustawy o rachunkowości) wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta po odliczeniu 

podatku dochodowego od osób prawnych i zrównanych z nim płatności, które obciążają spółkę akcyjną na podstawie 

odrębnych przepisów (art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Zysk ten rozdziela się w stosunku do liczby akcji 

posiadanych przez akcjonariusza Emitenta w dniu dywidendy, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały  

o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały (art. 348 § 3 k.s.h.). 

Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy może podjąć tylko zwyczajne walne zgromadzenie (art. 348 § 2 k.s.h.), które 

odbywa się tylko raz w roku w terminie do końca czerwca (art. 395 § 1 i 2 k.s.h.). Ustalając dzień dywidendy Walne 

Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania dla 

niektórych akcji ani innych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku, tym samym zastosowanie mają 

zasady ogólne opisane powyżej. 

 

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej 

Przez prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej  należy rozumieć roszczenie 

akcjonariusza o zwrot przysługującej mu części majątku spółki, w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie 

likwidacyjne. Zgodnie z art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział 

pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, jednak nie wcześniej niż  

z upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Natomiast art. 474 § 2 k.s.h. 

stanowi, że majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy 

spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Statut Emitenta nie 

przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

 

4.4.3. Prawa korporacyjne wynikające z posiadania akcji 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Zgodnie z art. 4061 i  4062 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu). Ponadto akcjonariusze, których akcje zostały zdematerializowane zobowiązani są zgłosić żądanie 

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu  

o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 k.s.h.). Wskazany dzień uczestnictwa jest jednolity dla wszystkich 

akcjonariuszy. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu powinni dodatkowo spełnić wymóg wpisu w księdze akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa  

w walnym zgromadzeniu (art. 4063). 
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Na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu uczestnicy 

prowadzący rachunki papierów wartościowych sporządzają w formie elektronicznej wykazy osób uprawnionych z akcji na 

okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i przekazują go podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów 

wartościowych.  

Wykazy, o których mowa powyżej, są przesyłane do podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych w formie 

elektronicznej za pośrednictwem systemu komunikacji, nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego 

zgromadzenia. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym 

mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Prawo głosu 

Zgodnie z treścią art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i 

wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub 

w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany (4121 § 2 k.s.h.). Akcjonariusz 

może odmiennie głosować z każdej z posiadanych akcji (4113 k.s.h.). Ponadto akcjonariusz spółki publicznej może oddać 

głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. W tym 

celu na stronie internetowej spółki publicznej zamieszcza się formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez 

pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (art. 411ą § 2 k.s.h.).  

Ponadto, akcjonariusz spółki publicznej może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, jeżeli przewiduje to statutu spółki. W obecnym brzmieniu Statutu Emitenta, powyższa 

możliwość nie została przewidziana. W Statucie Emitenta zostało przewidziane odstępstwo od zasady proporcjonalności 

zakładające powiązanie wartości wniesionego kapitału z zakresem przysługujących uprawnień z akcji poprzez 

uprzywilejowanie akcji imiennych serii A w zakresie prawa głosu, co oznacza, że na każdą akcję tej serii przypadają po 

dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pozostałe akcje Emitenta, czyli akcje na okaziciela serii B, C, D i E, których 

dotyczy niniejszy Dokument Informacyjny, nie są uprzywilejowane co do głosu, Statut Emitenta nie przewiduje też 

ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Emitenta mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce (art. 411§3 

k.s.h.). 

 

Prawo do żądania listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich 

przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona 

niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia (410 § 1 k.s.h.). Zgodnie  

z treścią art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki 

W myśl art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

(art. 400 § 1 k.s.h.). Żądanie zwołania zgromadzenia powinno być zarządowi zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden 

dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 1 k.s.h.). Ponadto, Sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim 

żądaniem, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi, nadzwyczajne walne zgromadzenie nie  

zostanie zwołane (art. 400 § 3 k.s.h.). 

 

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno 

być zarządowi zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni (w przypadku spółki publicznej) przed wyznaczonym 

terminem zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni  

(w przypadku spółki publicznej) przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad 

(art. 401 § 2 k.s.h.). 
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Prawo do zgłoszenia projektów uchwał 

Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących 

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Czynności tej akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą dokonać przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie 

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszone projekty uchwał ogłaszane są niezwłocznie na 

stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.). 

 

Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przysługuje prawo do żądania 

przeprowadzenia tajnego głosowania nad uchwałami, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał (art. 420 § 2 

k.s.h.) 

 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy 

Każdy akcjonariusz, działając osobiście lub przez przedstawiciela może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu 

oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.), ponadto, akcjonariusz spółki publicznej 

może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 k.s.h.). 

 

Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 

Spółki 

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 

obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż 

w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego, 

czy ma prawo, czy też nie ma prawa uczestniczenia w zgromadzeniu. 

 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Grupa akcjonariuszy lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki może wystąpić  

z wnioskiem o wybór rady nadzorczej przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.  

Z wnioskiem takim akcjonariusze mogą wystąpić nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. 

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych 

akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak 

udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej(art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone 

przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 k.s.h, obsadza się w drodze głosowania,  

w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, 

wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.). 

 

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania 

rewidenta ds. szczególnych 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego 

(rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 

prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 

żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.  

Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku, albo podejmie ją  

z naruszeniem wymogów określonych art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 

szczególnych (art. 85 ust. 1 Ustawy o ofercie). 

 

Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Każdemu akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek udzielić informacji 

dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 

428 § 1 k.s.h.).  

 

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, gdy: 
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 mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo Spółce lub spółdzielni zależnej,  

w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub 

gdy 

 mogłoby to narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 

administracyjnej. 

Zarząd jest obowiązany udzielić informacji dotyczących Emitenta na Walnym Zgromadzeniu, na którym akcjonariusz 

zgłosił żądanie, jednakże jeśli przemawiają za tym ważne powody może tych informacji udzielić nie później niż w terminie 

dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego żądania (art. 428 § 5 k.s.h.). Natomiast, gdy akcjonariusz zgłasza wniosek  

o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji 

na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej.   

 

W przypadku udzielenia informacji poza walnym zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest w dokumentacji 

przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, do ujawnienia na piśmie informacji udzielonych akcjonariuszowi 

poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje 

przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej 

oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia  

i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do 

udzielenia informacji (art. 429 § 1 k.s.h.).  

 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca 

akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, na temat stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 

1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Uprawniony 

Akcjonariusz Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce 

Emitenta, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia 

informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.  

 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to: 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 k.s.h.); 

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz  

z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 §4 k.s.h.); 

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych 

przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 

505, 540 i 561 k.s.h.). 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki 

Akcjonariuszowi przysługuje powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w przypadku, gdy uchwała ta  

sprzeczna jest ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza 

(art. 422 § 1 k.s.h.). Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 

powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

a) zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

b) akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

c) akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

d) akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły 

szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi przez 

członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na zasadach określonych w art. 486 i 487k.s.h.,  jeżeli 
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Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 

wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód wnosząc je, działał w złej wierze lub 

dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 

sprzecznej z ustawą 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 § 1 k.s.h.). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 

zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później 

jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 §3 k.s.h.). 

 

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego  

świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie  

z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 k.s.h.). 

 

4.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy  
w przyszłości 

Zarząd Spółki będzie rekomendował nie wypłacanie dywidendy za rok 2012 oraz przeznaczenie wypracowanego zysku na 

dalszy rozwój Spółki. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w zależności 

od bieżących potrzeb kapitałowych Spółki oraz sytuacji rynkowej.  

Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), Emitent 

jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym  

w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 

ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy 

musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego 

KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 

zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji 

KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku 

bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, 

którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

 

Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będzie przeprowadzana zgodnie  

z regulacjami KDPW (§ 106-116 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik 

do uchwały Zarządu KDPW SA nr 179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.). 

 

4.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem  
i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym 
wskazanie płatnika podatku 

 

4.6.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Podatek od dochodu uzyskiwanego z dywidendy 

Zgodnie treścią z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku  

o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.00.54.654 j.t., dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjną stanowi, 

zgodnie z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach 

określonych w art. 22 tej ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek 

dochodowy od dochodów (przychodów) oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Natomiast zgodnie z ust. 4 tego samego artykułu zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 

podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 

bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki,  

o której mowa w pkt 1, 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma 

zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend wypłacanych przez osoby prawne 

mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje spółki wypłacającej te należności  

w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie  

w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę 

uzyskującą przychody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji,  

w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez 

spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat należności  

z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek 

dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie 

zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do przekazania kwoty 

podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku 

podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest 

obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację  

o wysokości pobranego podatku a podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzone według ustalonego 

wzoru. 

 

Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. 

kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi 

na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi 

dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są 

do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub 

straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako 

różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 

zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej  

z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie pod warunkiem 

przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

 

4.6.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami  

z kapitałów pieniężnych są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą 

uzyskania są akcje w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni. 

 

Opodatkowanie dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych  

w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych), 

 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych), płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku  

z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. 

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest 

biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest 

dywidenda. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 roku (znak DD3-066-

60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 5 lutego 2002 

roku (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 stycznia 2004 roku (znak PB5/RM-068-16-57/04), 

płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana 

jest dywidenda. 

 

Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych 

Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych 

instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 

wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

część, opodatkowane są stawką 19 % uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych 

instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się  

z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest osiągnięta w roku 

podatkowym: 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych  

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,  

z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,  

o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych 

oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 

ust. 1 pkt. 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 

osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 

ust. 1 pkt. 38, 
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 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 

wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e. 

 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a 

pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in.  

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych,  

a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 

prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach  

w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny 

podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej 

z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 

przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

 

4.6.3. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem 

w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają  

w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz 

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów  

w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby 

prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów 

osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają 

one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie 

z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych 

uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 

podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 

Ponadto, należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od 

podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 

podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 

bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki,  

o której mowa w pkt 1, 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 
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4.6.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

W myśl art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona jest od podatku od czynności 

cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 

 

W przypadku, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, 

zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 

1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący 

zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

4.6.5. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.) o podatku od spadków i darowizn, nabycie 

przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem 

papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim 

lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od stopnia pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą  

i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Natomiast zgodnie z art. 4a tej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, zostali 

zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak określonymi przepisami obowiązkami 

informacyjnymi. 

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku 

dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny -w części 

odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

 

4.6.6. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 

nr 8, poz. nr 8, poz.60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia  

i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu  - odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewypłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 

Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w 

przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy Rzeczpospolitej 

Polskiej. 
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5. DANE O EMITENCIE 

 
5.1. Dane teleadresowe 
 
Tabela 3 Dane teleadresowe Spółki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent  

 

5.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 
Na podstawie § 3 Statutu Spółki czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

5.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych 

(Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.). 

 

5.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru  
Postanowienie w przedmiocie wpisu Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane w dniu 30 maja 2012r 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zarówno utworzenie Emitenta, jak i prowadzenie przez niego działalności nie wymagają zezwolenia ani licencji.  

 

5.5. Krótki opis historii Emitenta 
Poprzednik prawny Emitenta EUROCENT Sp. z o.o. został zawiązany w dniu 15 lipca 2004 r. i zarejestrowany w KRS  

w dniu 29 lipca 2004 r. pod numerem 0000213722.  Na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników EUROCENT Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2012 roku, podjętej w Kancelarii Notarialnej Sylwia Majerczak, 

Tomasz Zięcina w Krakowie (Rep A nr 5338/2012) nastąpiło przekształcenie spółki EUROCENT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.  

 

W wyniku przekształcenia Kapitał zakładowy Spółki wynosił 198.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)  

i dzielił się na:  

a. 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 

serii A, dających prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu każda, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

b. 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszowi Grzegorzowi Ryszardowi Kolawie proporcjonalnie w zamian za udziały 

posiadane przez niego w Spółce EUROCENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 18.000 (słownie: 

osiemnaście tysięcy) akcji EUROCENT spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w EUROCENT spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Pełna nazwa firmy EUROCENT Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba Kraków 

Adres siedziby  ul. Młodzieży 9d, 30-829 Kraków 

Faks 71 793 75 21 

Telefon 12 684 35 74 

Adres poczty elektronicznej biuro@eurocent.pl 

Strona internetowa www.eurocent.pl 

NIP 6782926104 

REGON 356854835 

Oznaczenie Sądu 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000422501 
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Akcje serii B przyznane zostały akcjonariuszowi Jarosławowi Gargule proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane 

przez niego w Spółce EUROCENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 18.000 (słownie: osiemnaście 

tysięcy) akcji EUROCENT spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w EUROCENT spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

 

Rejestracja przekształcenia Spółki nastąpiła w dniu 30 maja 2012 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla 

Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została wpisana do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422501. 

 

Spółka powstała w 2004 roku, jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na produkty finansowe dostosowane dla 

Klientów, którzy z powodu zbyt wysokich wymagań instytucji finansowych nie mogli korzystać z ich usług. Założyciele 

Spółki tworząc fundamenty standardów pod nowy podmiot czerpali ze swoich wcześniejszych doświadczeń 

wypracowanych przez aktualnego lidera rynku. Znajomość branży umożliwiała dostosowanie procesów sprawdzonych na 

terenie całego kraju do potrzeb wybranego regionu, który miał stanowić bazę do rozwoju. W miarę upływu czasu Emitent 

obejmował swoją działalnością coraz szerszy obszar kraju. Na przestrzeni lat rozwijano działalność w kolejnych miastach:  

 2004 Czechowice-Dziedzice 

 2005 Bielsko-Biała, Żywiec 

 2006 Sandomierz, Tarnobrzeg, Cieszyn, Skoczów 

 2007 Mielec, Przemyśl, Jarosław, Tarnów, Staszów, Katowice, Brzesko 

 2008 Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Rzeszów, Rybnik, Wodzisław, Żory, Jastrzębie Zdrój, Racibórz 

 2009 Kraków, Częstochowa, Zawiercie, Radomsko 

 2010 Nowy Targ, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Będzin, Sosnowiec, Jaworzno, Lublin, Sanok, Krosno, Opole, 

Strzelce Opolskie, Legnica, Kędzierzyn Koźle, Zgorzelec, Bolesławiec, Jelenia Góra, Zielona Góra, Kłodzko, Nowa 

Ruda, Wrocław  

 2011 Łódź, Kielce 

 

W 2007 i 2008 roku powstały spółki franczyzowe – EUROCENT Podkarpacie Sp. z o.o., EUROCENT VII Sp. z o.o.  

i EUROCENT XIII Sp. z o.o. Dwie ostatnie spółki w 2010 roku zostały połączone z EUROCENT Sp. z o.o., a trzecia zakończyła 

działalność operacyjną w zakresie sprzedaży produktów finansowych i pod zmienioną nazwą prowadzi inny rodzaj 

działalności. Obecnie Spółka nie ma powiązań kapitałowych i osobowych z EUROCENT Podkarpacie Sp. z o.o. 

 

W chwili obecnej Emitent skupia się na zacieśnianiu siatki sprzedaży na obszarach już zajętych poprzez zatrudnianie 

przedstawicieli finansowych do obsługi kolejnych miast i wsi. Spółka koncentruje się głównie na zwiększaniu sprzedaży  

i liczby klientów na terenach już obsługiwanych, ale jednocześnie przygotowuje się do ekspansji na nowe - nieobsługiwane 

dotąd regiony.  

 

Początkowo działalność Emitenta opierała się na sprzedaży pożyczek gotówkowych spłacanych w systemie tygodniowym. 

Od 2009 roku uruchomiono sprzedaż Chwilówki, która w chwili obecnej jest wiodącym produktem Emitenta. W miarę 

upływu czasu Emitent aktualizował swoją ofertę dostosowując ją do sytuacji na rynku i przede wszystkim do oczekiwań 

klientów. Obecnie Spółka posiada szeroki wachlarz pożyczek o różnych wartościach i okresach spłat, który nieustannie 

podlega weryfikacji i aktualizacji. Poza pożyczkami gotówkowymi Emitent ma w swojej ofercie karty płatnicze, a w chwili 

obecnej prowadzone są prace nad rozwojem nowego pionu – uzupełniającego bieżącą działalność Emitenta.  

 

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady 
ich tworzenia 

Zgodnie z § 25 Statutu Spółki Emitenta oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce, kapitały i fundusze Spółki 

stanowią: 

1. kapitał zakładowy, 

2. kapitał zapasowy, 

3. inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

 

Kapitał zakładowy 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Kapitał zakładowy Spółki wynosi 233.521,00 zł (słownie: dwieście 

trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na:  
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a. 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu serii A, dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda akcja, 

b. 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

c. 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

d. 272.710 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

W chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E kapitał zakładowy Spółki będzie 

wynosił 240 495,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzielił się na: 

a. 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do 

głosu serii A, dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda akcja, 

b. 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

c. 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

d. 272.710 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

e. 69.740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku na pokrycie ewentualnych strat Spółki. Do kapitału 

zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach, gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. Zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych – Spółka przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 

dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane też są nadwyżki, 

osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji – zgodnie z art. 396 

§2 KSH. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie 

szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych 

odpisów i strat – art. 396 §3 KSH. O sposobie wykorzystania kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, 

jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie 

straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.  

 

Kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa 

Kapitał rezerwowy tworzony jest dobrowolnie z odpisów zysku. Może być on przeznaczony na wypłaty dywidend jak 

również być źródłem finansowania inwestycji, prac badawczo – rozwojowych lub szczególnych świadczeń na rzecz 

pracowników. O korzystaniu z kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.  

 

Kapitał podstawowy został wniesiony przez Wspólników. W roku 2010 nastąpiło połączenie EUROCENT Sp. z o.o. 

z EUROCENT VII Sp. z o.o. oraz EUROCENT XIII Sp. z o.o. Ze względu na rozliczenie połączenia Emitenta ze wskazanymi 

spółkami dane porównawcze za lata obrotowe, w których nastąpiło połączenie, uwzględniają wyniki finansowe spółek 

przejmowanych, w tym stratę wskazanych spółek ujętą w pozycji „zysk (strata) z lat ubiegłych”.  

Kapitał zapasowy został wygenerowany podczas połączenia EUROCENT Sp. z o.o. z EUROCENT VII Sp. z o.o. oraz 

EUROCENT XIII Sp. z o.o. W 2012 roku został powiększony o nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii C oraz D ponad ich 

wartość nominalną. Kapitał rezerwowy został utworzony z zysku netto wygenerowanego w poprzednich okresach. 
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Tabela 4 Wartość kapitałów własnych spółki EUROCENT S.A.  [w PLN] 

Wyszczególnienie      31.12.2010      31.12.2011 30.09.2012 31.10.2012 

Kapitał (fundusz) Własny   2 059 527,10     2 637 771,84   3 586 683,97 3 619 611,06 

Kapitał (fundusz) podstawowy      198 000,00        198 000,00   233 521,00 233 521,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy   3 141 687,34     3 141 687,34   3 496 147,34 3 496 147,34 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   1 840 781,88     1 840 781,88   1 840 781,88 1 840 781,88 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 2 964 109,52   - 3 120 942,12   -2 542 697,38 -2 542 697,38 

Zysk (strata) netto -   156 832,60        578 244,74    558 931,13 591 858,19 

Źródło: EUROCENT S.A. 

 

5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 

Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony. 

 

5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ze wskazaniem wartości 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 

Spółka nie emitowała i nie zamierza emitować w najbliższym czasie obligacji zamiennych lub obligacji dających 

pierwszeństwo do objęcia nowych emisji akcji. 

 

5.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie 
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał 
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które  
może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie  

 

Zgodnie z § 8 ust. 6 - 8 Statutu Spółki w terminie do 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał 

zakładowy Spółki o kwotę 148.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) w trybie art. 444 i następnych Kodeksu spółek 

handlowych. W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w 

uchwale, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji 

emitowanych w granicach kapitału docelowego. Ponadto Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych  

z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:   

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

2. określenia wysokości emisji oraz określania uprawnionych do nabycia nowych akcji,  

3. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,  

4. podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty 

prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji oraz praw do akcji do obrotu  

w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek „NewConnect"). 

Zarząd Spółki w ramach wskazanego upoważnienia podjął uchwały w sprawie emisji łącznie 355.210 akcji o łącznej 

wartości nominalnej 35.521,00 zł; w tym Zarząd Spółki dokonał: 

1. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 8.250,00 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez 

podjęcie uchwały nr 2 z dnia 26 lipca 2012 o emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

2. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 27.271,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt 

jeden złotych) poprzez podjęcie uchwały nr 2 z dnia 13 sierpnia 2012 o emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Na podstawie udzielonego upoważnienia Zarząd może dokonać kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego o łączną 

kwotę nie wyższą niż 112.479,00 zł. 
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5.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Instrumenty Finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnym z rynków instrumentów finansowych.  

W związku z akcjami Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe.  

 

5.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych 
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych 
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co 
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału 
emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Tabela 5 Grupa kapitałowa Emitenta 

Firma: EUROCENT Spółka akcyjna spółka komandytowa 

Podstawowy przedmiot działalności: 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie 

indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych 

Forma prawna: Spółka komandytowa 

Siedziba:  ul. Młodzieży nr 9d, 30-829 Kraków, Polska 

Data zawiązania: Powstała na podstawie aktu założycielskiego podpisanego 

dnia 29 listopada 2011 r. Akt notarialny (Repertorium A Nr 

14238/2011) sporządzonego przez notariusza Tomasza 

Zięcinę z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy 

Kordylewskiego 7. 

Udział Emitenta: Emitent jest komplementariuszem spółki komandytowej.  

Komandytariuszem w spółce komandytowej jest Pani 

Barbara Kolawa.  

Spółka ma 60/100 część udziału w zysku spółki EUROCENT 

Spółka akcyjna spółka komandytowa. 

Spółka, jako komplementariusz samodzielnie reprezentuje 

EUROCENT Spółka akcyjna spółka komandytowa. 

Źródło: Emitent 

 

5.11.1. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem  
a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 

Prezes Zarządu Emitenta, Pan Grzegorz Kolawa, jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki EUROCENT S.A. i posiada: 
 1.440.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do dwóch głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 61,66% udziałów w kapitale zakładowym oraz 76,29% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.  Akcje serii A będące w posiadaniu Prezesa Zarządu Emitenta zostały objęte umową lock-up 
na okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku NewConnect.  

 181.810 akcji zwykłych na okaziciela serii D, które stanowią 7,78% udziałów w kapitale zakładowym oraz 4,81% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii D nie zostały objęte umową lock-up. 

 
Członek Zarządu Emitenta, Pani Celina Kolawa, jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki EUROCENT S.A. posiada 90.900 
akcji serii D, co stanowi 3,89% udziałów w kapitale zakładowym oraz 2,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
Akcje Członka Zarządu Emitenta nie zostały objęte umową lock-up.  
Ponadto wskazane poniżej osoby wchodzące w skład organów Emitenta objęły akcje serii E: 

 Członek Zarządu Emitenta, Pani Weronika Wituszyńska, zawarła ze Spółką umowę objęcia 1.000 akcji serii E, 
stanowiących 0,04% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.  

 Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Rafał Paluch, zawarł ze Spółką umowę objęcia 1.400 akcji serii E, 
stanowiących 0,06% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz 0,04% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 
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 Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Michał Kolawa, zawarł ze Spółką umowę objęcia 1.000 akcji serii E, 
stanowiących 0,04% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 

 

Pomiędzy akcjonariuszami Spółki, będącymi jednocześnie członkami organów Spółki, a Emitentem występują następujące 

powiązania majątkowe: 

 Pan Grzegorz Kolawa udzielił w 2010 roku Spółce pożyczki, której wartość (bez naliczonych odsetek) została 

spłacona przez Spółkę w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Na dzień 31 października 2012 roku 

kwota pozostała do spłaty stanowi wartość naliczonych odsetek od wskazanej pożyczki i wynosi 178 910,78 zł. 

 Pani Celina Kolawa udzieliła w 2006 roku Spółce pożyczki, której wartość pozostała do spłaty na dzień 31 

października 2012 roku wynosi 100 009,96 zł. Pożyczka oprocentowana jest 22% w skali roku, a termin jej spłaty 

przypada na 28 lutego 2017 roku.  

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka jest związana z osobami powiązanymi umowami pożyczek, 

wskazanymi w Dokumencie Informacyjnym. Pożyczki zostały udzielone w trakcie dynamicznego rozwoju działalności  

w roku 2006 oraz w 2010, gdy poprzednik prawny Spółki – Eurocent sp. z o.o. dopiero budowała swoją pozycję na rynku i 

wykazywała się zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał w celu zrealizowania ówczesnego potencjału rynku 

mikropożyczek, na którym działała. Na wskazanym etapie rozwoju Eurocent sp. z o.o. miała utrudniony dostęp do 

finansowania zewnętrznego, w związku z czym Eurocent sp. z o.o.  finansowała działalność z kapitału pozyskanego  

w drodze pożyczek od udziałowców Eurocent sp. z o.o.   

Warunki udzielonych pożyczek, były warunkami rynkowymi, dla ówczesnego poziomu ryzyka związanego  

z finansowaniem działalności Spółki. Obecnie, Spółka znajduje się na etapie rozwoju charakteryzującym się mniejszym 

ryzykiem inwestycyjnym. W związku z czym Spółka ma możliwość pozyskania środków pieniężnych z zewnętrznych 

źródeł, poprzez emisję akcji oraz planowaną emisję obligacji. Ponadto generowane przez Spółkę przepływy pieniężne 

pozwalają w sposób systematyczny zwiększać udział w rynku mikropożyczek.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do spłacenia wskazanych pożyczek, co znalazło 

swój wyraz w ich konwersji na kapitał zakładowy. W przypadku realizacji strategii rozwoju Spółki, zgodnie  

z zamierzeniami Zarządu Spółki, Emitent nie będzie zawierać nowych umów pożyczek z podmiotami powiązanymi.   

 

5.11.2. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem 
lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta  
a znaczącymi akcjonariuszami emitenta 

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących występują następujące powiązania 
osobowe:  

 Pan Michał Kolawa, Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest bratem Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Kolawy  
i synem Członka Zarządu Pani Celiny Kolawy,  

 Pani Celina Kolawa będąca Członkiem Zarządu Emitenta jest matką Pana Grzegorza Kolawy, pełniącego funkcję 
Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Michała Kolawy, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 Pani Barbara Kolawa, która jest komandytariuszem Spółki Komandytowej jest żoną Pana Grzegorza Kolawy, 

pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

 

5.11.3. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem, 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz 
znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład jego organów oraz akcjonariuszami Emitenta, a Autoryzowanym 

Doradcą nie występują żadne powiązania. Autoryzowany Doradca nie posiada akcji Emitenta. 
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5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz  
z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 
produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej  
i emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

5.12.1. Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach Emitenta 

Działalność operacyjna Emitenta opiera się przede wszystkim na świadczeniu usług finansowych poprzez udzielanie 

pożyczek osobom fizycznym. Ofertę Spółki można jednak podzielić na dwie grupy produktów, mianowicie pożyczki 

gotówkowe i ubezpieczenia komunikacyjne.  

Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim.  Z dniem 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja 

ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów 

konsumenckich.  

Działalność prowadzona przez Spółkę nie jest działalnością licencjonowaną i nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego.  

 

W ramach udzielanych pożyczek gotówkowych EUROCENT S.A. proponuje Pakiet Komfort lub Pakiet Standard. Największą 

popularnością i zainteresowaniem wśród klientów cieszą się pożyczki w ramach opcji Bezpieczny Komfort (w Pakiecie 

Komfort), które zapewniają całkowitą obsługę pożyczki w domu klienta – od złożenia wniosku, przez podpisanie umowy  

i dostawę gotówki, po odbiór rat. Ponadto, Emitent umożliwia zawarcie umowy pożyczki on-line, a także w biurze 

regionalnym, gdzie spłata odbywa się poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy. W ramach opcji Bezpieczny 

Komfort głównymi produktami Emitenta, mającymi jednocześnie największy wpływ na wynik finansowy Spółki, są 

„Chwilówka” i „Pożyczka gotówkowa”.  

 Chwilówka to pożyczka o wartości od 110 zł do 550 zł udzielana na okres 2 lub 4 tygodni. Spłata następuje 

jednorazowo po upływie czasu trwania umowy.  

 Pożyczka gotówkowa to produkt do 2000 zł udzielany na okres do 55 tygodni. Spłata pożyczki dokonywana jest  

w systemie tygodniowym, a długość trwania umowy i wysokość rat dostosowana jest do możliwości finansowych 

klienta, a także uzależniona jest od historii, którą klient zbudował w trakcie wcześniejszej współpracy  

z Emitentem i zawartych ze Spółką umów.  

W przypadku Pakietu Standard, klient samodzielnie kontaktuje się bezpośrednio z oddziałem Spółki w sprawie udzielenia 

pożyczki. Po zapoznaniu się z wymogami przyznania pożyczki, a następnie dostarczeniu do siedziby firmy wszelkich 

wymaganych dokumentów, rozpatrywany jest wniosek klienta o udzielenie pożyczki. Gdy klient dopełni wszelkich 

formalności, a jego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, gotówka przelewana jest na konto bankowe klienta. 

 

Wykres 1 Struktura wiekowa klientów Emitenta 

 
Źródło: Emitent 
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Sprzedaż produktów Emitenta odbywa się za pośrednictwem 450 doświadczonych Przedstawicieli Finansowych. Oferta 

Spółki skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 21 lat. Składając wniosek o pożyczkę każdy nowy klient 

zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość przedstawiając dwa dokumenty tożsamości, w tym zawsze dowód 

osobisty. Dodatkowo warunkiem udzielenia pierwszej pożyczki jest udokumentowanie uzyskiwanego dochodu poprzez 

przedstawienie zaświadczenia o zarobkach lub innych dokumentów potwierdzających uzyskiwany dochód. Poza 

przekazaniem kompletu dokumentów każdy nowy klient weryfikowany jest w Biurze Informacji Gospodarczej pod 

względem wartości zadłużenia, wartości zaległości oraz ilości instytucji, w których jest zadłużony. Okres spłaty i wysokość 

udzielanej pożyczki uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta. 

W ofercie Emitenta występuje również karta płatnicza, która traktowana jest najczęściej jako produkt dodatkowy, 

nabywany przez niektórych klientów przy zawieraniu umów o pożyczkę. Transakcja zakupu karty płatniczej EUROCENT 

dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności DotPay. Klient dokonując zakupu karty otrzymuje elektroniczną 

kartę płatniczą, dzięki której może dokonywać płatności w Internecie, wypłacać pieniądze w bankomatach na całym 

świecie i bezprowizyjnie w punktach posiadających oznaczenie MasterCard. Karta jest bezimienna, w związku z czym 

klient może zakupić ją w ramach upominku i bez zbędnych formalności przekazać wybranej osobie. Ponadto, karta 

posiada także rozbudowany system rabatów i upustów, z których można skorzystać okazując kartę przed dokonaniem 

płatności. Klient może swobodnie zarządzać kartą doładowując ją w zależności od jego potrzeb.  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przychody Emitenta z tytułu sprzedaży kart płatniczych są niewielkie i nie 

mają wpływu na ogół osiąganych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży.  

Oprócz wyżej wspomnianych produktów w ofercie Emitenta znajdują się również ubezpieczenia komunikacyjne. Uzyskane 
przez Spółkę pozwolenie na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych w obszarze 
ubezpieczeń oraz zawarte umowy na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego z dwoma towarzystwami 
ubezpieczeniowymi, tj. Proama oraz Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., umożliwiły Emitentowi dywersyfikację 
prowadzonej działalności i zwiększyły jego potencjał rozwoju. Nowy rodzaj produktu, jakim są ubezpieczenia 
komunikacyjne OC i AC, zostały wprowadzone do oferty Emitenta i udostępnione klientom pod koniec listopada br. Na 
dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, w związku z tym, iż ubezpieczenia są zupełnie nowym produktem w ofercie 
Spółki, EUROCENT S.A. nie generują jeszcze żadnych przychodów z tytułu ich sprzedaży.  

Spółka prowadzi aktywną działalność na obszarze 11 województw z terenu Polski. Biura Regionalne Emitenta znajdują się 

we Wrocławiu, Rzeszowie i Bielsku-Białej. 
 

Rysunek 1 Zakres terytorialny działalności Emitenta 

 
Źródło: Emitent 
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5.12.2. Struktura sprzedaży  

Na przychody ze sprzedaży Spółki składają się opłata przygotowawcza za udzielenie pożyczki, odsetki od pożyczonego kapitału 

oraz opłata za obsługę w domu. Spółka pożycza klientom własne pieniądze, a wszystkie opłaty dodatkowe związane z udzieloną 

pożyczką stanowią przychód spółki.  
 

Wykres 2 Łączna liczba zawartych umów w latach 2010-2012 z podziałem na poszczególne miesiące (w szt.) 

 
Źródło: Emitent, * dane za okres od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.  
 

Wykres 3 Łączna wartość zawartych umów w latach 2010 – 2012 z podziałem na poszczególne miesiące (w PLN) 

 

 
 Źródło: Emitent, * dane za okres od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.  
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Tabela 6 Zestawienie przychodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne grupy produktów (w PLN) 

Produkt 

Rok 2010 Rok 2011 
Rok 2012  

(od 01.01.2012 do 31.10.2012) 

Udział 

kwotowy  

Udział 

procentowy 

Udział 

kwotowy  

Udział 

procentowy 

Udział 

kwotowy  

Udział 

procentowy 

Chwilówka 2 014 420,00 30,90% 5 011 355,00 67,98% 5 919 530,22         76,77% 

Pożyczka gotówkowa  4 504 295,25 69,10% 2 360 041,55 32,02% 1 790 921,34 23,23% 

Suma 6 518 715,25 100,00% 7 371 396,55 100,00 %    7 710 451,56   100,00% 

Źródło: Emitent 

 

W Tabeli nr 6 przedstawiono wartość oraz strukturę przychodów Spółki z tytułu udzielonych pożyczek za okres 2010 – 

10.2012. W 2010 roku blisko 70 % przychodów Spółka uzyskiwała z tytułu udzielania pożyczki gotówkowej, natomiast od 

2011 roku większą popularnością wśród klientów cieszy się Chwilówka, generując dla Spółki ok. 68 % przychodów  

w 2011 roku oraz ok. 77% przychodów w okresie od stycznia do października 2012r. W okresie 10 miesięcy 2012 roku 

Spółka osiągnęła 105% łącznych przychodów z roku 2011.  

 

Wykres 4 Wartość przychodów Spółki w latach 2010 – 2012 [w PLN] 

  

Źródło: Emitent, * dane za okres od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. 

5.12.3. Strategia rozwoju Emitenta 

Głównym celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie wysokiej pozycji na ogólnopolskim rynku usług finansowych 

świadczonych przez instytucje niebankowe, ciągłe doskonalenie metod zarządzania, podnoszenie efektywności działania, 

a także dbanie o jakość oferowanych produktów i prestiż marki.  

 

Osiągnięcie głównego celu strategicznego związane jest z realizacją celów pośrednich, do których należą: 

 

a) Rozszerzenie obszaru działalności Emitenta 

Realizacja celu rozumiana jest przez rozwój sprzedaży produktów Spółki w obecnych regionach z szczególnym 

uwzględnieniem miast i wsi, w których w chwili obecnej Spółka nie prowadzi działalności. Cel będzie realizowany poprzez 

zatrudnianie nowych przedstawicieli finansowych, koordynatorów i kierowników ds. sprzedaży, którzy będą 

odpowiedzialni za obsługę klientów i promocję marki. Równocześnie planowana jest ekspansja firmy na kolejne 

województwa i otwieranie w przyszłości nowych biur regionalnych. Ekspansja będzie prowadzona do czasu objęcia 

działalnością obszaru całego kraju, przy czym stopniowe rozszerzanie obszaru będzie uwarunkowane poziomem 

finansowania zewnętrznego, które jest niezbędne do dalszego rozwoju. 

 

b) Dywersyfikacja oferty o nowy rodzaj pożyczek  

Realizacja celu rozumiana jest poprzez rozszerzanie oferty Emitenta w celu stworzenia pakietu pożyczek, które będą 

atrakcyjne dla klientów i konkurencyjne w stosunku do produktów oferowanych przez inne, konkurencyjne podmioty 

oraz instytucje finansowe. Cel będzie realizowany przez dogłębną analizę już posiadanych produktów z rozważaniem 
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możliwości ich modyfikacji w celu podniesienia ich atrakcyjności, a także tworzenie nowych rozwiązań finansowych na 

potrzeby poszczególnych grup docelowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. W celu uniknięcia kosztów 

związanych z wdrożeniem nowego produktu na całym obszarze działalności (co związane jest z promocją produktu  

i przede wszystkim szkoleniami dla wszystkich przedstawicieli), biorąc pod uwagę możliwość braku zainteresowania  

nowym produktem wśród klientów, będą uruchamiane akcje pilotażowe, które będą polegać na uruchomieniu sprzedaży 

nowego produktu tylko w jednym lub dwóch regionach celem zbadania popytu na nowe rozwiązania.  Tego typu działanie 

umożliwi sprawdzenie popytu na nowy produkt na mniejszym obszarze – w jednym lub dwóch regionach, a w sytuacji 

kiedy produkt zyska uznanie wśród klientów będzie wdrażany na całym terenie działalności Spółki.  

Istotnym elementem strategii Emitenta jest powiększenie grupy lojalnych klientów tzn. takich, którzy po spłaceniu 

zaciągniętego zobowiązania zwracają się z ponownym wnioskiem o udzielenie pożyczki. Emitent będzie przygotowywał 

specjalną ofertę dla klientów z dobrą historią kredytową zbudowaną na podstawie udzielonych już w przeszłości 

pożyczek, poprzez sprzedaż produktów o wyższych kwotach lub dłuższych terminach spłat z uwzględnieniem potrzeb 

klienta. 

 

c) Rozszerzenie profilu działalności Emitenta 

Emitent planuje rozwój nowej gałęzi działalności w postaci sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Produkty 

ubezpieczeniowe będą oferowane klientom zapisanym w bazie Emitenta, a równolegle będą proponowane każdemu 

nowemu klientowi w momencie podpisywania umowy pożyczki. Uwzględniając zapisy umów, podpisanych z firmami 

ubezpieczeniowymi, które umożliwiają oferowanie klientom Emitenta bardzo atrakcyjnych, w porównaniu z konkurencją, 

polis ubezpieczeniowych oraz biorąc pod uwagę dużą bazę klientów, zakładany jest dynamiczny rozwój nowej gałęzi 

działalności. Ubezpieczenia będą oferowane przez przedstawicieli Emitenta, a szczegółami transakcji będą zajmować się 

wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy działu sprzedaży ubezpieczeń, co pozwoli na zminimalizowanie kosztów 

związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń dla wszystkich przedstawicieli Emitenta. Spółka została 

zarejestrowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych pod 

numerem11211136/A. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka podpisała umowy na świadczenie usług 

pośrednictwa ubezpieczeniowego z dwoma Towarzystwami ubezpieczeniowymi. 

 

d) Rozwój systemu informatycznego pod względem optymalizacji procesu sprzedaży pożyczek 

Realizacja tego założenia ma na celu skrócenie czasu między złożeniem przez klienta wniosku o udzielenie pożyczki 

a przekazaniem klientowi środków finansowych z tytułu udzielonej pożyczki. Ulepszenie procesu sprzedaży poprzez 

automatyzację niektórych jego etapów spowoduje skrócenie czasu oczekiwania klienta na pożyczkę, co będzie niosło za 

sobą wzrost atrakcyjności oferowanych przez Emitenta produktów. Równocześnie system będzie ułatwiał rozliczenie 

i kontrolę poszczególnych przedstawicieli finansowych z wykonanych zadań, a co za tym idzie umożliwi Zarządowi 

Emitenta stały nadzór nad pracami działu operacyjnego, od którego zależy wypracowanie odpowiedniego wyniku 

finansowego Emitenta. 

e) Budowa marki Emitenta na rynku 

Realizacja celu rozumiana jest przez prowadzenie efektywnych kampanii reklamowych na obszarach objętych 

działalnością Emitenta, a przy ekspansji na nowe regiony również na obszarach potencjalnej działalności. Planowany 

wzrost rozpoznawalności marki ma być wynikiem zwiększania konkurencyjności oferty Emitenta i rozpowszechnianiem 

marki przez pozytywne opinie klientów.  

 

5.12.4. Cele emisji akcji  

W celu pozyskania środków finansowych na realizację powyższej strategii rozwoju Spółka przeprowadziła ofertę 

prywatną akcji serii E, z której pozyskała ok. 500 tys. zł.  

Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej emisji akcji zostaną przeznaczone na zwiększenie sprzedaży poprzez 

udzielanie nowych pożyczek Klientom, a także na działalność marketingowo-promocyjną, dzięki której zwiększy się 

rozpoznawalność marki EUROCENT S.A.  

Dodatkowo Emitent planuje pozyskanie w 2013 roku finansowania dłużnego, poprzez emisję obligacji. Wielkość emisji 

będzie kształtowana w zależności od bieżących potrzeb finansowych i prowadzonej akcji pożyczkowej przez Emitenta.  

Finansowanie działalności przy wykorzystaniu w szerszym zakresie dłużnych papierów wartościowych jest skutecznie 

realizowane przez inne spółki działające w tej samej branży co Emitent. 
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5.12.5. Analiza SWOT 

Tabela 7 Analiza SWOT EUROCENT S.A.   

Mocne Strony 

 

• oferta dostosowana do potrzeb i możliwości 

finansowych klientów 

• doświadczona i wykwalifikowana kadra 

• możliwość uzyskania wysokich prowizji  

• mocna pozycja na terenie Polski południowej  

•  wieloletnie doświadczenie na rynku pożyczek 

• profesjonalna obsługa klienta 

• zespół wykwalifikowanych pracowników z 

ogromnym doświadczeniem w pracy dla 

instytucji finansowych 

•  zaawansowane systemy informatyczne, 

pozwalające w sposób rzetelny i sprawny 

zarządzać bazą produktów oraz otoczyć 

profesjonalną opieką Klienta od strony 

technicznej 

Słabe strony 

 

• lokalny zasięg prowadzonej działalności 

• mało rozpoznawalna marka Spółki 

• niewystarczający kapitał w porównaniu do 

zapotrzebowania na produkt 

• ograniczona oferta produktowa 

• słabo rozwinięta działania marketingowe 

• ryzyko utraty pracowników z powodu 

konkurencyjnych ofert innych podmiotów 

 

Szanse 

 

• rozwój działalności przez pozyskanie kapitału z 

emisji akcji i debiutu na rynku NewConnect 

• pozyskanie kapitału z tytułu emisji obligacji  

• ekspansja na nowe regiony 

• rozwój portfela oferowanych usług   

• pojawienie się nowych grup klientów 

• zwiększenie rozpoznawalności marki 

• duży potencjał wzrostowy rynku pożyczek 

gotówkowych 

Zagrożenia 

 

• wzrost konkurencji 

• zmiana przepisów prawnych  

• brak wystarczającego finansowania na rozwój 

• ryzyko niewypłacalność klientów 

• brak stabilności gospodarki 

 

Źródło: Emitent 
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5.13. Wybrane dane finansowe Emitenta 
 

5.13.1. Dane finansowe w latach 2009-2011 

Tabela 8 Wybrane dane finansowe EUROCENT S.A. za okres od 2009 do 2011 roku [w PLN] 

Wybrane dane finansowe  
od 01.01.2009  

do 31.12.2009 

od 01.01.2010  

do 31.12.2010 

od 01.01.2011  

do 31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży  5 217 415,77 6 869 502,61    7 712 453,56    

Pozostałe przychody operacyjne  222 315,86 261 412,55    382 085,05    

Przychody finansowe 5 108,70 41 770,26    93 684,06    

Amortyzacja 61 109,32 306 218,39 410 845,18 

Koszty działalności operacyjnej 4 213 819,48 3 929 125,01 5 640 973,05 

Pozostałe koszty operacyjne 321 450,78 414 144,15    369 023,41    

Koszty finansowe 329 046,76 2 851 262,86    1 455 538,47    

Zysk/strata na sprzedaży 1 003 596,29 2 940 377,60 2 071 480,51 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 904 461,37 2 787 646,00 2 084 542,15 

Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 580 523,31 -21 846,60 722 687,74 

Zysk/strata netto (po opodatkowaniu) 460 182,31 -156 832,60 578 244,74 

    

 

stan na 

31.12.2009 

stan na 

31.12.2010 

stan na 

31.12.2011 

Kapitał własny  1 750 850,74 2 059 527,10  2 637 771,84 

Kapitał podstawowy 180 000,00 198 000,00 198 000,00 

Należności długoterminowe  0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 61 634,78 87 591,37 76 501,66 

Inwestycje długoterminowe 5 000,00 5 000,00 29 750,00 

Inwestycje krótkoterminowe 8 531 717,45 3 205 247,57 3 774 585,73 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  804 083,48 1 582 865,57 1 660 662,38 

Zobowiązania długoterminowe 2 193 642,18 936 660,27 1 054 076,21 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 275 283,76 1 396 702,75 1 568 399,44 

Źródło: EUROCENT S.A. 
 

5.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

 

W dniu 11 lutego 2011 poprzednik prawny Emitenta – Eurocent Sp. z o.o. podpisał umowę objęcia akcji 

DOMENOMANIA.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000285599 ), na podstawie której nabył 25 000 sztuk akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł po cenie emisyjnej 1,70 zł za jedną akcję. Łączna wartość 

nominalna objętych akcji wynosiła 2.500 zł, a łączna kwota objęcia 42.500,00 zł. Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki DOMENOMANIA.PL S.A. na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 0,52%, w związku z czym 

Emitent nie wywiera znaczącego wpływu na działalność spółki DOMENOMANIA.PL S.A. Wynik z tytułu aktualizacji 

wartości przedmiotowej inwestycji ma nieznaczny wpływ na wynik netto osiągany przez Spółkę (strata z tytułu 

aktualizacji wartości w/w inwestycji za okres I – III kw. 2012 r. liczona wg. kursu z dnia 30 września 2012 r. wyniosła ok. 

17 tys. zł.)  

Poza wskazaną powyżej transakcją w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i po jego zakończeniu Emitent nie 

dokonał żadnych istotnych inwestycji.  
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5.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowych, 
układowym lub likwidacyjnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie jest prowadzone postępowanie 

upadłościowe, układowe bądź likwidacyjne. Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby 

spowodować wszczęcie takich postępowań.  

 

5.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym 
lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie 
dla działalności Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie jest prowadzone postępowanie 

ugodowe, arbitrażowe bądź egzekucyjne. Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby 

spowodować wszczęcie takich postępowań. 

 

5.17. Informacje na temat wszelkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami  
w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą 
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały  
w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową 
Emitenta, albo zamieszczenie stosowanej informacji o braku takich postępowań 

 

Emitent nie był i nie jest uczestnikiem postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub postępowań 

arbitrażowych, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na 

sytuację finansową Emitenta. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa, aby stał się podmiotem tych 

postępowań w najbliższej przyszłości. 

 

Spółka podejmuje także niezbędne czynności mające na celu dochodzenie zaległych należności od pożyczkobiorców 

zarówno w trybie polubownym, jak i w drodze postępowań sądowych. Na dzień 31.10.2012 Spółka uczestniczy jako 

powód w 515 postępowaniach sądowych na łączną kwotę ok. 550 tys. zł oraz w imieniu Spółki prowadzone jest 1 294 

postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległych płatności o łącznej wartości ok. 1 150 tys. zł.   

Spółka dokonała stosownych odpisów aktualizujących wartość należności, będących przedmiotem postępować sądowych i 

egzekucyjnych.  

 

5.18. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności  
z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

Do istotnych zobowiązań, niebędących zobowiązaniami bieżącymi, należą przede wszystkim pożyczki udzielone Spółce 

przez 4 osoby fizyczne, w szczególności: 

 pan Grzegorz Kolawa udzielił w 2010 roku Spółce pożyczki, której wartość (bez naliczonych odsetek) została 

spłacona przez Spółkę w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Na dzień 31 października 2012 roku 

kwota pozostała do spłaty stanowi wartość naliczonych odsetek od wskazanej pożyczki i wynosi 178 910,78 zł. 

 pani Celina Kolawa udzieliła w 2006 roku Spółce pożyczki, której wartość pozostała do spłaty na dzień 31 

października 2012 roku wynosi 100 009,96 zł. Pożyczka oprocentowana jest 22% w skali roku, a termin jej spłaty 

przypada na 28 lutego 2017 roku.  

 Pozostałe umowy pożyczki zawarte z dwoma osobami fizycznymi, zostały zawarte na czas nieokreślony, z 

trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Oprocentowanie pożyczek wynosi 20% w skali roku. Wartość 

pożyczek pozostała do spłaty na dzień 31 października 2012 roku wynosi 378 425,00 zł. 

 

Ponadto, na zobowiązania spółki klasyfikowane jako „inne zobowiązania finansowe” składają się zobowiązania z tytułu 

leasingu samochodów. Spółka posiada w leasingu 24 pojazdy mechaniczne, z czego terminy spłaty ostatniej raty 

leasingowej 6 pojazdów przypada na 2013 rok, a 18 na 2014 rok.  

 

W sprawozdaniu wykazane zostały następujące kwoty:  
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Tabela 9 Istotne zobowiązania Emitenta [w PLN] 

 2010 2011 31.10.2012 

Kredyty i pożyczki długoterminowe  712 050,11 710 605,77 278 920,74 

Inne zobowiązania finansowe długoterminowe (leasing)  342 026,10 226 054,50 191 789,62 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 578 473,01 600 610,50 378 425,00 

Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe (leasing) 317 659,16 358 691,25 223 029,20 

Źródło: Emitent 

 

5.19. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym  

 

Po dniu bilansowym nie zaszły jakiekolwiek okoliczności wymagające zmiany wyników z lat ubiegłych (korekta błędów 

podstawowych). 

 

5.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej  
i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla 
ich oceny, które miały miejsce od daty zakończenia ostatniego okresu 
obrachunkowego 

 

Dnia 26 lipca 2012r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o nowej emisji Akcji serii C. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na 

okaziciela. Dnia 13 sierpnia 2012r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o nowej emisji Akcji serii D. Akcje serii D są akcjami 

zwykłymi na okaziciela. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego miała miejsce w dniu 12 września 2012r.  

W wyniku podjętych uchwał kapitał zakładowy Spółki wzrósł z kwoty 198 000,00 zł do kwoty 233 521,00 zł. Akcje serii C 

zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Akcje serii D zostały opłacone wkładem pieniężnym w formie 

wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce pożyczek oraz z tytułu objęcia akcji serii D. W wyniku 

konwersji pożyczek na kapitał zakładowy zadłużenie Spółki zmniejszyło się o kwotę ok. 300 000,00 zł. 

 

Na przełomie października i listopada 2012 r. Spółka przeprowadziła ofertę akcji serii E, na łączną kwotę ok. 500 tys. zł. 

Dwie osoby fizyczne, które były związane ze Spółką poprzez udzielenie Eurocent Sp. z o.o. pożyczek w latach 2008 – 2009, 

wyraziły zainteresowanie objęciem akcji Spółki w przypadku emisji akcji przeprowadzanej przez Spółkę. W związku z 

czym Spółka skierowała do wskazanych osób ofertę objęcia łącznie 27.900 akcji serii E. Powyższe umowy pożyczek 

zostały zawarte na czas nieokreślony, a Spółka regularnie spłacała raty odsetkowe z tytuły wskazanych pożyczek.  

W październiku 2012 roku zostały podpisane umowy potrącenia wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz z 

tytułu objęcia akcji serii E na łączną kwotę 200 047,80 zł. We wskazanych umowach strony uznały, iż wskazane 

wierzytelności mają charakter pieniężny, są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem. 

Jednocześnie na koniec III kwartału Spółka posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1 067 787,15 

zł, co umożliwiłoby spłatę w/w pożyczek w całości wraz z odsetkami. W opinii Zarządu Spółki dokonanie wskazanych 

potrąceń było korzystne dla Spółki, ze względu na zmniejszenie zadłużenia Spółki (zmniejszyło się o kwotę ok. 200 tys. zł), 

kosztów finansowych obciążających Spółkę z tytułu w/w pożyczek, poprawienie struktury bilansu Spółki oraz 

poprawienie wskaźników finansowych.  

Pozyskane w wyniku emisji akcji serii E środki finansowe Spółka zamierza przeznaczyć na realizację celów emisyjnych 

wskazanych w niniejszym Dokumencie. 
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5.21. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta   
 

5.21.1. Zarząd 

Tabela 10 Osoby zarządzające Emitenta 

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko 
Termin rozpoczęcia  

kadencji 

Termin upływu 

kadencji 

1. Grzegorz  Kolawa Prezes Zarządu 30 kwietnia 2012 30 kwietnia 2016 

2. Celina Kolawa Członek Zarządu 30 kwietnia 2012 30 kwietnia 2016 

3. Paweł Przybyła Członek Zarządu 30 kwietnia 2012 30 kwietnia 2016 

4. Weronika Wituszyńska Członek Zarządu 30 kwietnia 2012 30 kwietnia 2016 

Źródło: EUROCENT S.A. 

 

Zgodnie z §12 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka. Prezesa Zarządu powołuje Rada 

Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja 

Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji 

Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany został na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 

przekształcanej. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Umowę o pracę z członkami 

Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany 

spośród jej członków. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie  

z ważnych powodów. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić  

z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.  

Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie 

Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna. Mandat 

Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych Członków Zarządu. Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz 

spółek od niego zależnych.  

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Spółki wchodzą: 

Grzegorz Kolawa – Prezes Zarządu 

Celina Kolawa – Członek Zarządu 

Paweł Przybyła – Członek Zarządu 

Weronika Wituszyńska – Członek Zarządu 

 

Grzegorz Kolawa - Prezes Zarządu 

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Podyplomowego 

Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Studium Marketingowego 

Zarządzania Przedsiębiorstwem Agencji Rozwoju Gospodarczego Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich w Poznaniu. 

Doświadczenie zawodowe związane z działalnością w branży finansowej zaczął zdobywać w 1999 r. w jednej z większych 

instytucji finansowych w kraju pracując w Departamencie Kontroli Wewnętrznej.  

Uczestniczył w wieloetapowych szkoleniach obejmujących m.in. techniki kontrolowania rozmowy, metody wykrywania 

nadużyć finansowych, a także w szkoleniach dotyczących zarządzania personelem, trudnych negocjacji oraz zarządzania 

projektami.  Funkcję Prezesa Zarządu w EUROCENT Sp. z o.o., będącej poprzednikiem prawnym Emitenta, sprawował od 

końca 2009 roku – do maja 2012r. Od maja 2012r pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki EUROCENT S.A.  

 

Celina Kolawa – Członek Zarządu 

Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na czterdzieści lat doświadczenia 

zawodowego składa się prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej poprzez kompleksowe zarządzanie sprawami 

administracyjnymi i finansowymi Domu Dziecka, zarządzanie personelem placówki oraz ścisła współpraca 

z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a w późniejszym czasie pomoc oraz doradztwo w zakresie zarządzania,  

a także rozwoju działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Zaangażowana w działalność  

i rozwój poprzednika prawnego Emitenta – EUROCENT Sp. z o.o., a następnie Emitenta od początków istnienia Spółki. 

Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora ds. Administracyjno-Personalnych nadzorując wszystkie sprawy związane z 

prawidłowym funkcjonowaniem Emitenta. 
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Paweł Przybyła – Członek Zarządu 

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od początku swojej aktywności zawodowej 

związany z działalnością w branży finansowej. Doświadczenie w zarządzaniu grupą przedstawicieli finansowych zaczął 

zdobywać zatrudniając się w instytucji finansowej na stanowisku Development Manager. Od początku 2005 roku 

rozpoczął budowanie swojej pozycji w EUROCENT Sp. z o.o., będącej poprzednikiem prawnym Emitenta. Zaangażowaniem 

w powierzone zadania zyskał zaufanie osób zarządzających Spółką. Przeszedł wszystkie stopnie w hierarchii spółki od 

Kierownika ds. Sprzedaży przez Kierownika Regionalnego ds. Rozwoju aż do Dyrektora ds. Operacyjnych. Obecnie 

odpowiada za zarządzanie Działem Operacyjnym, poprzez nadzorowanie i weryfikację prac i wyników poszczególnych 

regionów, a także kształtowanie działalności Spółki poprzez rozwój portfela oferowanych produktów. 

 

Weronika Wituszyńska– Członek Zarządu 

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Związana z poprzednikiem 

prawnym Emitenta – EUROCENT Sp. z o.o. od samego początku istnienia firmy. Była pierwszym ogniwem w łańcuchu 

sprzedaży produktów spółki. Wraz z rozwojem działalności rosła jej pozycja w hierarchii. Jako Dyrektor ds. Sprzedaży 

odgrywała kluczową rolę w rozwoju sprzedaży poprzez rekrutację nowych przedstawicieli. Wiedza i doświadczenie 

zdobyte na poszczególnych szczeblach kariery oraz doskonała znajomość firmy umożliwiały jej postrzeganie działalności 

operacyjnej w bardzo szerokim spektrum, co pozwalało na wykluczanie słabych elementów przy wdrażaniu nowych 

rozwiązań i procedur. Obecnie jako Dyrektor ds. Wsparcia Operacyjnego w Spółce odpowiada za ostateczną weryfikację 

i autoryzację wniosków kredytowych, a także doskonalenie systemu sprzedaży poprzez tworzenie nowego narzędzia 

operacyjnego.  

 

5.21.2. Rada Nadzorcza 

Tabela 11 Osoby nadzorujące Emitenta 

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko 
Termin rozpoczęcia 

kadencji 

Termin upływu 

kadencji 

1. Rafał Paluch Przewodniczący Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2012 30 kwietnia 2016 

2. Agata Wróż Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2012 30 kwietnia 2016 

3. Michał  Kolawa Sekretarz Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2012 30 kwietnia 2016 

4. Paweł Pernal Członek Rady Nadzorczej 24 sierpnia 2012 30 kwietnia 2016 

5. Tomasz Musiał Członek Rady Nadzorczej 4 grudnia 2012 30 kwietnia 2016 

Źródło: EUROCENT S.A. 

 

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej 

powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z tym, że skład 

Rady Nadzorczej pierwszej kadencji z określeniem funkcji członków rady i długości kadencji określiło Zgromadzenie 

Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków Rady 

Nadzorczej pierwszej kadencji, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. 

Statut Spółki przewiduje następujące uprawnienia osobiste w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej: 

Tak długo, jak Grzegorz Ryszard Kolawa będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 70.000,00 

zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) będzie miał prawo w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce, do 

powoływania i odwoływania: 

a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków; 

b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.  

 

Uprawnienie to wygasa, gdy Grzegorz Ryszard Kolawa przestanie posiadać akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co 

najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Grzegorza 

Ryszarda Kolawę, o których mowa w § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uzyskuje kompetencję do 

powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.  

Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady 

Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do 

niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy 

liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego 
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działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady 

Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego 

Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka 

Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej 

wobec Emitenta oraz spółek od niego zależnych.  

 

W dniu 28 listopada 2012r do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariusza Muszyńskiego z członkostwa w Radzie 

Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2012r. W dniu 4 grudnia 2012 roku do Rady Nadzorczej Spółki został 

powołany przez Pana Grzegorza Kolawę na podstawie uprawnień osobistych określonych w § 16 ust 3 Statutu Spółki, Pan 

Tomasz Musiał. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przedmiotowa zmiana nie została zarejestrowana w KRS.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 osób:  

Rafał Paluch– Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

Agata Wróż - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  

Michał Kolawa - Sekretarz Rady Nadzorczej,  

Paweł Pernal - Członek Rady Nadzorczej, 

Tomasz Musiał - Członek Rady Nadzorczej.  

 

Rafał Paluch– Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Absolwent Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Bogate 

doświadczenie zawodowe w branży finansowej zaczął zdobywać w jednej z większych instytucji finansowych w kraju,  

w której przez nieomal 10 lat zdobywał uznanie pracując na różnych szczeblach menadżerskich oraz na różnych rynkach. 

Współpracę zakończył jako Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Windykacji. Następnie podjął współpracę  

z moskiewską firmą świadczącą usługi finansowe obejmując w niej stanowisko Dyrektora. Po dwóch latach związał się  

z jednym z większych światowych banków w Polsce gdzie pracował jako Dyrektor Departamentu Windykacji, a następnie 

Dyrektor Departamentu Polityki Kredytowej. Uczestniczył w wielu szkoleniach z tematyki prowadzenia i rozwoju biznesu, 

coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, kontroli ryzyka i kształtowania wizerunku. Obecnie prowadzi firmę 

konsultingową zajmującą się doradztwem w obszarze rozwoju usług finansowych, w szczególności w zakresie 

detalicznego ryzyka kredytowego. 

  

Agata Wróż - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Ukończyła Wrocławską Szkołę Managerów na kierunku obsługa celna, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na 

kierunku Administracja, a także studium podstaw zarządzania i marketingu oraz studia magisterskie na kierunku 

Bankowość i finanse na Politechnice Częstochowskiej. 

Posiada ogromną wiedzę w zakresie działalności branży finansowej i ubezpieczeniowej. Doświadczenie zawodowe 

zdobywała w dużych instytucjach finansowych rozpoczynając karierę od stanowiska Referenta ds. kredytów 

konsumpcyjnych, poprzez Doradcę Finansowego osiągając pułap Managera Oddziałów Bankowych w mikroregionie sieci 

własnej banku komercyjnego, a kolejno Managera Sprzedaży Regionu i Dyrektora Regionalnego. 

Następnie w dwóch dużych instytucjach pełniła stanowisko Dyrektora Sprzedaży odpowiadając za pracę działów 

sprzedaży w całym kraju. Obecnie od 2010 roku jest Regionalnym Menadżerem Sprzedaży w dużym towarzystwie 

ubezpieczeniowym gdzie odpowiada za budowanie długoterminowych relacji z partnerami biznesowymi, szkolenia oraz 

wsparcie partnerów biznesowych i ich struktur sprzedażowych, a także za pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji 

produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.  

 

Michał Kolawa - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Absolwent Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ramach studiów podyplomowych ukończył kierunek 

Rachunkowości i Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe budował zaczynając od pracy 

w dziale sprzedaży w firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne. Następnie rozpoczął współpracę z firmą świadczącą 

kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego jako pracownik działu 

windykacji. Obecnie pracuje w spółce będącej liderem wśród dostawców energii elektrycznej w kraju gdzie zajmuje się 

realizacją projektów związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych. Uczestniczył 

w wielu szkoleniach dotyczących realizacji, ewidencjonowania, zarządzania i rozliczania projektów dofinansowanych ze 

środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru energetyki. 

  

Paweł Pernal  - Członek Rady Nadzorczej 
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Absolwent Marketingu i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także Univerversitaet Hamburg. gdzie 

realizował studia podyplomowe na wydziale Zarządzania. Okres studiów podyplomowych stanowił jednocześnie początek 

jego kariery zawodowej. Jako Export manager, a następnie Business Development Manager pracował w niemieckiej firmie 

zajmującej się dystrybucją sprzętu biurowego gdzie odpowiadał za ekspansję na rynki zagraniczne, rozwój procedur 

celnych, uruchomienie i obsługę składu celnego, rozwój linii produktowych na potrzeby podległych rynków zbytu. 

Doświadczenie i zdobyta wiedza dały podstawy do budowania własnego biznesu w tej branży. Obecnie jest wspólnikiem 

i Prezesem Zarządu spółki będącej specjalizowanym dystrybutorem w obszarze technologii druku. Posiada ogromne 

doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu biznesu od zarządzania projektami, przez rozwój portfela usług  

i produktów po zarządzanie zespołem managerów.  

 

Tomasz Musiał – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął od prowadzenia własnego biznesu 

zakładając Drukarnię Printcenter, która do dnia dzisiejszego kompleksowo obsługuje swoich klientów w zakresie 

nowoczesnych technologii druku. Od 2007 obejmuje stanowisko Dyrektora Rozwoju Sieci Obuwniczej Altero. Zdobyte 

doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem zaowocowały założeniem w 2009 

roku firmy doradczej pod firmą ABM Asset Management Sp. z o.o., której jest właścicielem i Prezesem Zarządu. Od  2010 

Prezes Zarządu spółki AB Leasing Sp. z o.o. działającej w branży retail. W latach  2008 - 2010 był członkiem Polskiej Rady 

Centrów Handlowych. Specjalizuje się w komercjalizacji, systemach franczyzowych, systemach motywacyjnych  

i sprzedażowych.  

 

5.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu  

 

5.22.1. Struktura akcjonariatu przed emisją akcji serii E  

Tabela 12 Struktura właścicielska Spółki EUROCENT S.A. przed emisją akcji serii E 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Seria 

akcji 

Łączna 

wartość 

nominalna 

Udział w 

Kapitale 

Zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział w głosach 

na Walnym 

Zgromadzeniu 

Grzegorz Kolawa 1 621 810 A,D 162 181,00 zł 69,45% 3 061 810 81,10% 

     W tym: 1 440 000 A 144 000,00 zł 61,66% 2 880 000 76,29% 

 181 810 D 18 181,00 zł 7,79% 181 810 4,82% 

Jarosław Gargula 540 000 B 54 000,00 zł 23,12% 540 000 14,31% 

Pozostali 173 400 C,D 17 340,00 zł 7,43% 173 400 4,59% 

Suma 2 335 210  233 521,00 zł 100,00% 3 775 210 100,00% 

Źródło: EUROCENT S.A. 

5.22.2. Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii E 

Tabela 13 Struktura właścicielska Spółki EUROCENT S.A. po emisji akcji serii E 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Seria 

akcji 

Łączna 

wartość 

nominalna 

Udział w 

Kapitale 

Zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział w głosach 

na Walnym 

Zgromadzeniu 

Grzegorz Kolawa 1 621 810 A,D 162 181,00 zł 67,44% 3 061 810 79,63% 

     W tym: 1 440 000 A 144 000,00 zł 59,88% 2 880 000 74,90% 

 181 810 D 18 181,00 zł 7,56% 181 810 4,73% 

Jarosław Gargula 540 000 B 54 000,00 zł 22,45% 540 000 14,04% 

Pozostali 243 140 C,D,E 24 314,00 zł 10,11% 243 140 6,32% 

Suma 2 404 950  240 495,00 zł 100,00% 3 844 950 100,00% 

 

Źródło: EUROCENT S.A. 
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5.22.3. Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji Spółki (umowy typu Lock-up) 

Założyciele Spółki, tj. Pan Grzegorz Kolawa oraz Pan Jarosław Gargula zobowiązali się, że przez okres 18 miesięcy licząc od 

dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki w ASO, nie obciążą, nie zastawią ani w inny sposób nie przeniosą własności co do 

całości lub części posiadanych przez siebie akcji serii A i B Spółki. Ponadto, Pan Jarosław Gargula zobowiązał się do 

złożenia przed rozpoczęciem notowań akcji Spółki w ASO dyspozycji blokady na rachunku maklerskim posiadanych przez 

niego akcji na okaziciela Spółki.  

 

Ponadto, Inwestor posiadający 82.500 akcji Spółki serii C, stanowiących ok. 3,5% kapitału zakładowego Spółki, zobowiązał 

się, że przez okres 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki w ASO, nie obciąży, nie zastawi ani w inny 

sposób nie przeniesie własności co do całości lub części posiadanych przez siebie akcji Spółki. Jednocześnie wskazany 

Inwestor zobowiązał się do złożenia przed rozpoczęciem notowań akcji Spółki w ASO dyspozycji blokady na rachunku 

maklerskim posiadanych przez niego akcji na okaziciela Spółki.  
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6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

 

6.1. Wskazanie podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta  
(wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 

 

Tabela 14 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta 

Firma Fidelis Accounting Sp. z o.o.  

Nr ewidencyjny  3665 

Siedziba Warszawa 

Adres siedziby Ul. Tomnicka 25/4 

Telefon/Faks +48 22 29 55 100 

Wskazanie biegłego rewidenta dokonującego 

badania  
Paweł Ryba (biegły rewident nr 90121) 

Źródło: Emitent 
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6.2. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych 
sprawozdaniach finansowych Emitenta za ostatni rok obrotowy 
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6.3. Raport podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych z badania 
sprawozdań finansowych Emitenta za ostatni rok obrotowy 
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6.4. Sprawozdanie finansowe EUROCENT S.A. za ostatni rok obrotowy 

W roku obrotowym 2012 Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na podstawie wyłączenia 

z art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  
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6.5. Wybrane dane finansowe Emitenta za III kwartał 2012 roku 

Tabela 15 Wybrane dane finansowe spółki EUROCENT S.A. za III kwartał 2012 r.  [w PLN] 

Wybrane dane finansowe  Q3 2011*  Q1-Q3 2011*  Q3 2012* Q1-Q3 2012* 

Przychody netto ze sprzedaży 1 819 022,73    5 360 833,56    2 351 919,88 7 024 315,46 

Pozostałe przychody operacyjne 101 427,08    252 571,21    199 738,83 468 778,61 

Przychody finansowe 31 344,08    58 138,90    600 250,37 728 563,72 

Amortyzacja 97 017,10    301 827,65    100 165,49 336 798,65 

Koszty działalności operacyjnej 1 526 128,15    4 121 511,62    1 966 017,83 5 698 730,77 

Pozostałe koszty operacyjne 67 031,93    295 051,47    103 498,06 199 697,66 

Koszty finansowe 149 927,59    786 714,73    713 908,85 1 602 381,23 

Zysk/strata na sprzedaży 292 894,59    1 239 321,95    385 902,05 1 325 584,69 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 327 289,74    1 196 841,69    482 142,82 1 594 665,64 

Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 208 706,23   468 265,86   368 484,34 720 848,13 

Zysk/strata netto (po opodatkowaniu) 191 190,23    416 407,86  356 206,34 558 931,13 

   

 
stan na  

30.09.2011 

stan na  

30.09.2012 

Kapitał własny 2 475 934,96  3 586 683,97 

Kapitał podstawowy 198 000,00  233 521,00 

Należności długoterminowe 0,00  0,00 

Należności krótkoterminowe 108 654,93  225 923,47 

Inwestycje długoterminowe 5 000,00  24 750,00 

Inwestycje krótkoterminowe 3 839 431,51  4 536 833,33 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 841 949,65  1 067 787,15 

Zobowiązania długoterminowe 1 011 360,70  470 710,30 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 335 066,60  1 787 825,52 

Źródło: Emitent, *dane nieaudytowane 

 

Poniżej w tabeli zaprezentowano wybrane wskaźniki finansowe Spółki za lata 2010 i 2011. Zamieszczone w niniejszym  

Dokumencie Informacyjnym dane finansowe Emitenta zostały przedstawione w oparciu o zbadane przez biegłego 

rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2011. Wyniki finansowe za okres 1-3Q 2012 nie zostały zbadane przez biegłego 

rewidenta. 

 

Tabela 16 Wybrane wskaźniki finansowe spółki EUROCENT S.A.  

  2010 2011 30.09.2012 

marża EBIT % 40% 27% 23% 

marża wyniku netto % -- 7% 8% 

ROE -8% 22% 16% 

Kapitał własny/ inwestycje krótkoterminowe 64% 69% 79% 

Zobowiązania/ kapitały własne 1,11 0,98 0,67 

Wskaźnik płynności bieżącej 2,40 2,48 2,68 

Wskaźnik płynności szybkiej 2,36 2,46 2,66 

Wskaźnik płynności natychmiastowej 1,13 1,06 0,60 

Źródło: Emitent 

 

EUROCENT S.A. wypracowała w III kwartale 2012 roku zysk netto o 86% wyższy w porównaniu do III kwartału 2011 

roku. W stosunku narastającym, koniec września 2012 roku przyniósł Spółce przychody wyższe o 30% niż analogiczny 

okres roku 2011. Wzrost przychodów oraz wyniku netto EUROCENT S.A. związany jest z realizacją przyjętej przez Zarząd 

Spółki strategii rozwoju. Przyjęta na 2012 rok strategia zarządzania jakością portfela, stały nadzór i odpowiednie 
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zarządzanie rezerwami przynosi efekty zgodne z założeniami. Emitent prowadzi intensywne prace nad zwiększeniem 

sprzedaży oferowanych produktów co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. 

Na wyniki osiągnięte przez EUROCENT S.A. w III kwartale 2012 r. wpływ miało zaangażowanie Działu Operacyjnego  

w sprzedaż produktów, a także prowadzona przez Zarząd Spółki stała kontrola i dogłębna analiza uzyskiwanych wyników 

w zestawieniu z wyznaczonymi celami sprzedażowymi. 

 

Istotnym wydarzeniem dla Emitenta w III kwartale 2012 r. było zawarcie z Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Wybór Autoryzowanego Doradcy i podjęcie współpracy  

z wybranym podmiotem stanowił dla Spółki rozpoczęcie ostatniego etapu prac mających na celu upublicznienie Spółki 

poprzez debiut na rynku NewConnect. 

 

W okresie III kwartału 2012 r. EUROCENT S.A. prowadziła działania mające na celu zwiększanie sprzedaży oferowanych 

produktów poprzez zacieśnianie sieci sprzedaży na terenach kraju objętych działalnością Spółki. Jednocześnie w III 

kwartale 2012 roku Zarząd dokonywał stałej weryfikacji portfela oferowanych usług i wprowadzał w nim zmiany mające 

na celu podniesienie atrakcyjności oferty Spółki. 

 

Równocześnie w związku z planowaną ekspansją Spółki na nowe, nieobsługiwane dotychczas tereny, rozpoczęto 

wdrażanie planów związanych z rozwojem działalności spółki na terenie województwa wielkopolskiego. Realizacja 

działań polegała na wyborze kadry menadżerskiej, która będzie odpowiedzialna za rozwój działalności spółki na nowym 

obszarze. 

6.6. Wybrane dane finansowe spółki Eurocent Spółka Akcyjna Spółka komandytowa za III 
kwartał 2012 roku 

Spółka komandytowa została zawiązana w dniu 29 listopada 2011r. i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 20 

grudnia 2011r. Spółka nie sporządziła skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, na podstawie 

wyłączenia z art. 58 ust 1 ustawy o rachunkowości. 

Tabela 17 Wybrane dane finansowe spółki Eurocent Spółka akcyjna spółka komandytowa [PLN] 

Wybrane dane finansowe  Q3 2012*  Q1-Q3 2012*  

Przychody netto ze sprzedaży  49428,00 71037,00 

Pozostałe przychody operacyjne  840,00 840,00 

Przychody finansowe  0,00 0,00 

Amortyzacja  0,00 1290,00 

Koszty działalności operacyjnej  58127,39 71804,55 

Pozostałe koszty operacyjne  0,00 0,00 

Koszty finansowe  0,00 0,00 

Zysk/strata na sprzedaży  -8699,39 -767,55 

Zysk/strata na działalności operacyjnej  -7859,39 72,45 

Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)  -7859,39 72,45 

Zysk/strata netto (po opodatkowaniu)  -7859,39 72,45 

 Stan na  

30.09.2012  

Kapitał własny  0,00 

Kapitał podstawowy  0,00 

Należności długoterminowe  0,00 

Należności krótkoterminowe  3367,60 

Inwestycje długoterminowe  0,00 

Inwestycje krótkoterminowe  241,23 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  241,23 

Zobowiązania długoterminowe  0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe  3536,38 

Źródło: Emitent 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

 

7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 

Pan Mariusz Muszyński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2012r. W dniu 4 grudnia 2012 roku do 

Rady Nadzorczej Spółki został powołany przez Pana Grzegorza Kolawę na podstawie uprawnienia osobistego określonego § 16 ust 3 Statutu Spółki, Pan 

Tomasz Musiał. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przedmiotowa zmiana nie została zarejestrowana w KRS.  
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7.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego 
Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

7.2.1. Jednolity tekst statutu Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

[Firma spółki] 

 

1. Firma Spółki brzmi: Eurocent Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu Eurocent S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 2. 

[Siedziba spółki] 

 

Siedzibą Spółki jest Kraków. 

 

§ 3. 

[Czas trwania spółki] 

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

[Obszar działania spółki] 

 

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - 

także obszar zagranicy. 

2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały 

zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. 

 

§ 5. 

[Powstanie spółki] 

 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

2. Założycielami Spółki są wspólnicy „Eurocent” Spółka z o. o. 

a) Grzegorz Ryszard Kolawa 

b) Jarosław Gargula 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 6 

[Przedmiot działalności] 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  

 

 PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

 PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

 PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 

 PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, 

 PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 



 

 

 124 | D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y  

 

 PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne, 

 PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 

 PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

 PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 

 PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

 PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 

 PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

 PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 

 PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 

 PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 

 PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

 PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

 PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

 PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

 PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

 PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

 PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

 PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

 PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 

 PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

 PKD PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 

 

 

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 7. 

[Kapitał zakładowy spółki] 

 

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 233.521,- zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) 

i dzieli się na:  

a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 

b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja. 

c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja. 

d) 272.710 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 

 2.  Kapitał zakładowy został w całości pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością działającej pod firmą „Eurocent” Spółka z o. o.  

 3. Akcje serii A i B przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w 

spółce 

Eurocent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) akcji Eurocent 

spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Eurocent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 4. W przypadku kolejnych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja 

akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.  

 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

§ 8. 

[Podwyższenie kapitału zakładowego] 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 

nominalnej dotychczasowych akcji. 
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2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i 

następnych Kodeksu spółek handlowych. 

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do 

objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi 

inaczej. 

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. 

6. W terminie do 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał spółki o kwotę 148.000,00 zł (sto 

czterdzieści tysięcy złotych) w trybie art. 444 ksh i następnych. W takim przypadku Zarząd może emitować 

warranty subskrypcyjne. 

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o 

wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w 

szczególności Zarząd jest umocowany do:   

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

b) określenia wysokości emisji oraz określania uprawnionych do nabycia nowych akcji, 

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,  

d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty 

prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji oraz praw do akcji do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek „NewConnect"). 

 

§. 9 

[Emisja papierów wartościowych] 

 

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie 

uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem 

pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. 

 

§ 10. 

[Umorzenie akcji] 

 

 1. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie 

dotyczy. 

 2. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 11. 

[Organy spółki] 

 

Organami Spółki są:  

1) Zarząd,  

2) Rada Nadzorcza  

3) Walne Zgromadzenie.  

 

A. ZARZĄD 

 

§ 12. 

[Skład i kadencja Zarządu] 

 

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka. 

2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 

3. Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
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4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i 

okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie 

Wspólników Spółki przekształcanej. 

5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 

6. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 

przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. 

7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. 

8. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych 

powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. 

9.  Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu 

10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

11. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji 

Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. 

 

§ 13. 

[Działalność Zarządu] 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie 

sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego 

Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, 

zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. 

3. Zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub 

udziału w nieruchomości oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w imieniu Spółki wyraża 

Zarząd. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. 

4. Zgodę na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych 

podmiotów gospodarczych w imieniu Spółki wyraża Zarząd. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim zgoda 

Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. 

 

§ 14. 

[Oświadczenia woli] 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są: 

1) Prezes Zarządu samodzielnie, 

2) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie, 

3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem. 

 

§ 15. 

[Regulamin Zarządu] 

 

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.  

 

B. RADA NADZORCZA 

 

§ 16. 

[Skład i kadencja] 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie 

zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Rady Nadzorczej pierwszej 

kadencji z określeniem funkcji członków rady i długość kadencji określa Zgromadzenie Wspólników spółki 

przekształcanej. Walne Zgromadzenie może, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, powołać lub odwołać 

poszczególnych członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe 

wynagrodzenie. 
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3. Tak długo, jak Grzegorz Ryszard Kolawa będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 

70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) będzie miał prawo w drodze pisemnego oświadczenia 

doręczonego Spółce, do powoływania i odwoływania: 

a. 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków; 

b. 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.  

4. Uprawnienie to wygasa, gdy Grzegorz Ryszard Kolawa przestanie posiadać akcje Spółki o łącznej wartości 

nominalnej co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Po wygaśnięciu uprawnień 

posiadanych przez  Grzegorza Ryszarda Kolawę, o których mowa w ust. 3, Walne Zgromadzenie, uzyskuje 

kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej. 

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków 

Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany 

do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w 

przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. 

7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. 

8. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w 

drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją 

funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce 

dokooptowanego. 

 

§ 17. 

[Obrady Rady Nadzorczej] 

 

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. 

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek 

obrad. 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać 

samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od 

daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.  

 

§ 18. 

[Kompetencje Rady Nadzorczej] 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w 

pkt. 1) i 2),  

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu, 

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,  

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich 

członków Zarządu, 

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących 

sprawować swych czynności,  

8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,  
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9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

lub uchwały Walnego Zgromadzenia,  

10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek  

 

§ 19. 

[Wyrażanie opinii] 

 

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i 

inicjatywami. 

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub 

inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. 

3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, 

dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. 

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 20. 

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia] 

 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są 

przedmiotem obrotu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 21. 

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie] 

 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. 

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.  

 

§ 22. 

[Obrady Walnego Zgromadzenia] 

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród 

osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W 

razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.  

 

§ 23. 

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia] 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, 

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

5) zmiana statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,  

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,  

10) umorzenie akcji,  

11) tworzenie funduszy celowych,  

12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  
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14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.  

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 

 

§ 24. 

[Rachunkowość spółki] 

 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2012 r. 

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie 

Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego oraz pisemne sprawozdanie 

z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w 

ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

§ 25. 

[Kapitał spółki] 

 

Spółka tworzy: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 26. 

[Podział zysku] 

 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. 

2.  Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:  

 

1) kapitał zapasowy, 

2) dywidendę, 

3) fundusze celowe spółki.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27. 

[Rozwiązanie Spółki] 

3. Rozwiązanie Spółki powodują: 

1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę; 

2) ogłoszenie upadłości Spółki; 

3) prawomocne postanowienie Sądu o rozwiązaniu Spółki. 

 
§ 28. 

[Sprawy nieuregulowane w Statucie] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne 

przepisy obowiązującego prawa. 

 

7.2.2. Zmiany Statutu niezarejestrowane przez Sąd 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego istnieją zmiany Statutu, które nie zostały jeszcze 

zarejestrowane przez sąd. 

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które obyło się w dniu 8 października 2012 roku została 

podjęta uchwała nr 2 zmieniająca brzmienie Statutu Emitenta. Poniżej przedstawiona została treść wspomnianej uchwały. 

 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Eurocent S.A. z siedzibą w Krakowie 
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej 

z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 

Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: 

„§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o 6 974,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote), 

z kwoty 233 521,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) do kwoty  

240 495,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji 69 740 (słownie: sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych 

(słownie: dziesięć groszy) każda.  

3. Akcje serii E będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. 

4. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej. 

5. Cenę emisyjną akcji serii E ustala się w wysokości 7,17 zł (słownie: siedem złotych siedemnaście groszy) za jedną 

akcję serii E. 

6. Zarząd  określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji. 

7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 1 marca 2013 r. 

8. Nowo wyemitowane akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 

będzie do podziału za rok obrotowy 2012 to jest od dnia 01 stycznia 2012 r. 

9. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego 

zgodnie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

10. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii 

E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania 

niniejszej Uchwały, a w szczególności do: 

1. złożenia oferty objęcia akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii E; 

2. zgłoszenia do sądu rejestrowego zmian statutu wynikających z niniejszej uchwały; 

 

§ 4. 

W związku z podwyższeniem kapitału, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany §7 ust. 1 Statutu w 

brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 233.521,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) i 

dzieli się na: 

a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 272.710 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.” 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240 495,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) i 

dzieli się na: 

a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu serii A, 

dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
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b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 272.710 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

e) 69 740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.” 

§ 5. 

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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7.3. Definicje i objaśnienia skrótów 
 

ASO, Alternatywny System Obrotu, 

NewConnect 

Alternatywny system obrotu działający na podstawie Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą NR 147/2007 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 

2007 r. (z późn. zm.) 

Autoryzowany Doradca Blue Tax Group S.A. 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

DTI 

Ang. debt to income – jest  to współczynnik sumy zobowiązań do bieżącego 

dochodu netto, wykorzystywany do obliczania zdolności kredytowej w banku, 

ustalony na podstawie Rekomendacji T. 

Emitent, Spółka, EUROCENT S.A. EUROCENT Spółka Akcyjna 

Euro 
(znak: €, kod ISO 4217: EUR) – waluta wprowadzona w 17 krajach należących 

do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

GUS  Główny Urząd Statystyczny  

KDPW 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

k.s.h., kodeks spółek handlowych, KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, 

poz. 1037, z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROCENTS.A. 

Organizator ASO, Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA, Prawa do Akcji 

Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, 

niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, 

powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego 

wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców 

Prawa poboru akcji (PP) 

Papier wartościowy, z którego wynika przywilej pierwszeństwa przy zakupie 

nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie 

do liczby akcji już posiadanych. Parytet ustalany jest w zależności od 

wielkości nowej emisji w stosunku do już zarejestrowanej liczby akcji i 

informuje, ile nowych akcji można nabyć będąc posiadaczem jednej akcji 

starej emisji.  

Rada (WE) Rada Wspólnoty Europejskich 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin ASO 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 

marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rekomendacja T 

Rekomendacja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie 

art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 

r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. 1), stanowi zbiór zasad dotyczących dobrych 

praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
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kredytowych. 

Rekonwalescencja Okres powrotu do zdrowia po przebyciu ciężkiej choroby 

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki  Statut EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

UE Unia Europejska 

Ustawa o KRS  
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.)  

Ustawa o ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 

1439, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie instrumentami 

finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(tekst jednolity: Dz.U. z Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji i 

konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z dnia 21.03.2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 - od 20.06.2007 r., 

Nr 171, poz. 1206 - od 21.12.2007 r.) 

Ustawa o podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, 

poz. 591, z późn. zm.) 

VAT 

Value Added Tax, podatek od wartości dodanej, używany skrót: Podatek od 

Towarów i Usług (PTU), wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 stycznia 

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 

r. Nr. 11, poz. 50 z późn. zm.)    

 WZ, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki EUROCENT S.A. 

Zarząd Zarząd Emitenta 

Złoty, zł 

Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, będący w obiegu 

publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 383, z późn. zm.) 
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